
Amkit-konsortio     MUISTIO 
Järjestelmäkehitysryhmä 
 
 
Aika:  5.2.2018 klo 9.00 – 10.00 
Paikka:  https://hill.webex.com/meet/jussi.karki  
Läsnä:  Jussi Kärki, SAMK (pj) 
 Pertti Föhr, LAMK 

Hannu Hahto, TAMK 
 Jouni Jääskeläinen, Savonia 
 Minna Koistinen, OAMK 
 Mia Kujala, XAMK 
 Minna Marjamaa, Laurea 
 Tiina Tolonen, OAMK 
 Päivi Ylitalo-Kallio, Metropolia 
 

1. Kirjastojärjestelmän hankinta 
 
8.2. on ohjausryhmän kokous, jossa mahdollisesti selviää millaiset ryhmät olisi 
muodostumassa kilpailutukseen. Tuossa kokouksssa pitäisi olla myös selvää, millä 
kokoonpanolla jatketaan määrittelyjen viimeistelyä loppuun. Mietinnässä on myös, 
jatketaanko nykyisen mallista kilpailutusta, vai jatketaanko kilpailutus loppuun 
neuvottelumenettelyllä. 
 
Uusia jäseniä projektiryhmässä: Tiina Jounio Oulun yliopistosta ja Christian Nelson 
Tritoniasta. Amkista odotettaisiin kuvailuun vahvistusta.  
 
Avoimia kysymyksiä tässä vaiheessa on vielä paljon. Tampere on lähdössä kilpailuttamaan 
omaa järjestelmäänsä ja heidän mukaansa on lähtemässä monta yliopistoa ja 
ammattikorkeakoulua. Näyttää siltä, että korkeakoulut ovat jakaantumassa kahteen 
kimppaan ja jako menee sektorien sisällä. KOHAn käyttöönottoa tutkitaan myös, siihen on 
ehkä muodostumassa toinen kimppa. 

 
2. Voyager 

 
Ei ole mitään uutta ihmeellistä sitten edellisen kokouksen, tietoturva-asioista odotellaan 
lisätietoja. 15.3. on seuraava laatupalaveri.  
 
Palvelimen leasing loppuu ensi kesänä, se tulee seuraavaksi keskusteluun 

 
3. Theseus 

 
Opinnäytetöiden arkistointiryhmän ohje on Kansalliskirjaston wikissä 
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=86972529.  
 
KK ja CSC ehdottavat, että Theseuksessa olevat työt konvertoitaisiin PDF/A-muotoon. 
Amkit konvertoisivat itse, ohjeistusta tulossa. Muotoiluun voi tulla muutoksia, jos muutetaan 
PDF -> PDF/A, joten asiaa pitää tutkia ja testata. Erillistä konvertteria olisi käytettävä 
(Wordissä ei onnistu), kuinka järjestetään amkeissa?? Mikä on rehtorien kanta, kuinka 
jatkamme yhteisellä toimintatavalla? Onko meillä tarvittavat työkalut, jotta opiskelijat 
saisivat konvertoitua tiedostonsa? 
 
Kansallisarkistosta on tulossa päätös sähköisestä arkistoinnista, myös ohjeistus 
digitaalisten aineistojen vastaanoton tiedostomuodoista.  
 

https://hill.webex.com/meet/jussi.karki
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=86972529


PAS-siirron testistä ei ole kuulunut mitään, rukkaset kyselevät asian perään 
 
Justus ja Theseus -integraatiosta on tulossa palaveri helmikuussa, moni 
järjestelmäryhmästä on mukana kokouksessa. 
 
Jyväskylän yliopisto on kiinnostunut kehittäjänä olemisesta, mutta ei halua 
palvelinympäristön ylläpitoa. Tästä yhteistyöstä on tarkempi selvitys menossa ja 
keskusteluja tulossa. 

 
4. Finna 

 
Finnan uusi konsortioryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran maaliskuussa, ei tässä 
vaiheessa tietoa asialistasta. 

 
5. Seuraava kokous 

 
19.3. klo 11.30  

 
 


