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AMKIT-konsortion toimintasuunnitelma 2021 

Konsortio on ammattikorkeakoulujen perustama verkosto, joka edistää kirjastojen 
toimintamahdollisuuksia ja yhteistyötä.   

Toimintasuunnitelma jatkaa AMKIT-konsortion strategisia linjauksia 2017-2020. 

 Kirjastojen rooli muuttuvissa oppimisympäristöissä, joihin kuuluvat
avoimen toimintakulttuurin edistäminen sekä digitaalisuuden ja
teknologian mahdollisuuksien hyödyntäminen

 Osaamisen ja yhteistyön kehittäminen konsortion sidosryhmien kanssa
sekä yhteisöllisyyden vahvistaminen konsortioon kuuluvien
organisaatioiden välillä

Toimintasuunnitelmaa on työstetty johtoryhmän suunnittelukokouksessa 
27.8.2020 sekä viimeistelty johtoryhmän työskentelyssä syksyllä.  

Kirjastojen rooli muuttuvissa oppimisympäristöissä 

Konsortio osallistuu avoimen toimintakulttuurin kehittämiseen edistämällä mm. 
avoimen oppimateriaalin ja tutkimusdatan kuvailun yhtenäisten käytäntöjen 
luomista ja käyttöönottoa ammattikorkeakouluissa. Konsortio seuraa yleisten 
kirjastojen kansallisen e-lisenssikirjaston toteutumista.  

Theseuksessa jatketaan jo aloitettuja kehittämistoimia, mm. edistämällä 
opinnäytteiden kansallista PAS-ratkaisua sekä käyttörajoitetun kokoelman 
käyttöönottoa. Tallennuspolitiikan muutostarpeista käydään keskustelua 
muuttuvan yhteiskunnan ja koulutuksen tarpeisiin. Justus-kehittämistyössä 
tehdään yhteistyötä CSC:n kanssa.  

Theseus-asiantuntijat osallistuvat kansallisen avoimen TKI:n ja oppimisen 
palvelutoimiston ja asiantuntijaverkostoon käynnistämiseen. Asiantuntija-
verkostoon voi liittyä konsortion ylläpitämän postituslistan kautta 
avointkio@lists.metropolia.fi. Theseuksen kehittämiseen ja avoimuuteen liittyviä 
webinaareja järjestetään vuoden aikana. Palvelutoimiston ja verkoston työtilaa on 
käytettävissä konsortion avoimessa ja suljetussa eDuunissa. Palvelutoimisto 
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tekee yhteistyötä myös olemassa olevien verkostojen kanssa, mm. Arene, tki-
johtajat, AAPA, sopimusjuridiikka, TSV, Finn-ARMA, eettiset neuvottelukunnat 
jne. 

Konsortion pedagogiikkaryhmä koordinoi oppisympäristöjen verkostossa amk-
kirjastojen yhteisen avoimen verkko-oppimateriaalin tuottamista, jossa 
huomioidaan kirjastonkäytön perustaidot ja työelämän yleiset osaamistaidot. 
Materiaali tallennetaan Avoimet oppimateriaalit tai vastaavalle alustalle. Työn 
edistymisen ja kehittämisen seuraamiseksi järjestetään yhteisiä webinaareja. 

Digi-verkoston tehtävänä on mm. kokemusten jakaminen appien, tekoälyn, 
rajapintojen yms. hyödyntämisessä kirjaston arkityössä ja asiakaspalvelussa. 
Verkosto järjestää webinaareja sekä osallistuu juhlavuoden teeman 
suunnitteluun. Seurataan Digivisio 2030 etenemistä ja sen tuottamia 
mahdollisuuksia. 

Konsortion metatietoryhmän tehtävänä on aineiston kuvailuun ja hankintaan 
liittyvien prosessien kehittäminen ammattikorkeakouluissa, kuvailijoiden 
osaamisen tukeminen ja edistäminen sekä vuoropuhelun edistäminen 
kansallisten ryhmien välillä tuoden amk-kentän näkemystä formaattien, 
sovellusohjeiden ja standardien kehitystyöhön. Ryhmä edistää tutkimusdatan 
kuvailun yhtenäisten käytänteiden luomista ja käyttöönottoa 
ammattikorkeakouluissa osana fairdata-kokonaisuutta sekä tukee automaattisen 
kuvailun ja tekoälyn käyttöönottoa eri kirjastojärjestelmissä. Ryhmä järjestää 
webinaareja eri teemoista amk-kuvailijoille.  

Metatietoryhmän jäsenet ovat mukana kansallisissa ryhmissä 
ammattikorkeakoulukirjastojen edustajina: Kuvailevan metatiedon 
asiantuntijaryhmässä (KUMEA), Kuvailustandardiryhmässä (KUSTI), 
Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmässä (SISKU) ja Musiikin metatiedon 
asiantuntijaryhmässä (MUUSA).  

Osaamisen ja yhteistyön kehittäminen sekä yhteisöllisyyden vahvistaminen 

Konsortio jatkaa amk-kirjastojen yhteisen vision ja strategian työstämistä, 
millainen kirjasto on vuonna 2030 osallistaen kaikkia amk-kirjastoissa 
työskenteleviä. KIRJOwebinaarien (4-6) tavoitteena on konsortion strategian 
valmistelu, kirjastojohdon osaamisen kehittäminen ja jakaminen sekä 
ajankohtaisten asioiden käsittely.  
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Konsortio juhlii 20-vuotista olemassa oloaan järjestämällä alkuvuonna 
ajankohtaistapahtuman verkossa ja 3.12.2021 juhlaseminaarin, jonka teemana 
on teknologia, tekoäly ja robotiikka.  

Konsortio järjestää vuoden aikana 4-6 amk-kirjastolaisille suunnattua webinaaria, 
joiden teemoina ovat esim. avoimen toimintakulttuurin edistäminen, muuttuvat 
oppimisympäristöt, teknologian muutokset ja mahdollisuudet, 
rinnakkaistallentaminen, Theseuksen ajankohtaiset sekä muita 
ajankohtaisaiheita, esim. OKM:n Tutkitun tiedon vuosi (https://minedu.fi/-/vuonna-
2021-vietetaan-tutkitun-tiedon-teemavuotta) tai tiedonlouhinnan mahdollisuudet 
DSM-direktiivin astuessa voimaan. 

Kreodista julkaistaan 6 numeroa vuoden aikana. Toimituskunnan uusi kausi 
alkaa vuoden alussa, jolloin järjestetään fasilitoitu (verkko)työpaja lehden sisällön 
kehittämiseksi.  

Selvitetään yhteistyö- ja viestintäalustan kehittämisen tarpeet ja mahdollisuudet. 
Esim. amk-kirjastoissa työskentelevien kokemusten jakaminen ja yhteistyön 
tukeminen teknologian avulla edellyttää mahdollisesti uusia ratkaisuja. 

Vuoden aikana selvitetään kansallisen korkeakoulukirjastojen tilastoinnin 
tulevaisuuden ratkaisut.  

Konsortio vahvistaa yhteistyötä Kansalliskirjaston ja yliopistokirjastojen kanssa. 

Johtoryhmä järjestää konsortion sääntömääräiset vuosikokoukset keväällä ja 
syksyllä. Johtoryhmän kokouksia järjestetään verkkokokouksina. Kokousajat, 
asialistat ja muistiot ovat kirjastonjohtajien nähtävillä konsortion eDuunissa. 
Kokouksiin kutsutaan tarpeen mukaan asiantuntijoita. 

https://minedu.fi/-/vuonna-2021-vietetaan-tutkitun-tiedon-teemavuotta
https://minedu.fi/-/vuonna-2021-vietetaan-tutkitun-tiedon-teemavuotta

