
 

  

        Muistio 4.11.2020 
 
 
Theseus-kehittämisryhmä 
         
Aika: ke 4.11.2020 klo 14.30–16.00 

Verkkokokous Join Microsoft Teams Meeting  

 

 
Osallistujat Koistinen, Minna, Oamk/Oulun yliopiston kirjasto 

Lahtinen, Hanna, Laurea, puheenjohtaja 
Marjamaa, Minna, Laurea 
Nyqvist, Antti, Haaga-Helia 
Tolonen, Tiina, Oamk/Oulun yliopiston kirjasto, sihteeri 

Poissa Klinga-Hyöty, Eeva, Haaga-Helia 
 

1. Kokouksen avaaminen  
 
Asialista hyväksyttiin ja muistion kirjaajaksi valittiin Tiina Tolonen. 
 

2. Edellisen kokouksen muistio  
 
Käytiin läpi edellisessä kokouksessa 10.9. käsiteltyjen asioiden 
eteneminen 
(https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=32211553) 
  
sekä Theseus-laatukokouksessa 9.10. käsitellyt asiat 
https://www.kiwi.fi/display/Julkaisuarkistopalvelut/Theseus-laatupalaverit. 
 
Todettiin, että sovittu PlanS -webinaari on järjestynyt ja kutsut on lähetetty 
Jyrki Ilvan toimesta. Ajankohta on 20.11. klo 9-11, 
AMKIT-metatietoryhmä järjestää Annif-webinaarin 12.11. klo 10-11, 
asiasta on tiedotettu amk-kirjastojen sähköpostilistalla. 
Käyttörajoitettuhin kokoelmiin liittyvä palaveri Kansalliskirjaston ja 
Vapaakappaletoimiston kanssa 17.11. klo 9-11. Tilaisuuteen on lähetetty 
kutsu. 
Theseuksen käyttöliittymässä olleita virheellisiä kielikäännöksiä on nyt 
korjattu. 
 

3. Theseus-yhteyshenkilöiden lähettämät kysymykset ja ajankohtaiset 
asiat 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2EyZjk2OGMtN2NlNS00YjFlLWFiYjgtNmRiNjcwMmU5Y2I2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f0b9e9d7-8d66-4b16-9c1c-6b07c4796280%22%2c%22Oid%22%3a%2250d4cb3e-cbb1-42e3-8ff8-223e2154283b%22%7d
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=32211553
https://www.kiwi.fi/display/Julkaisuarkistopalvelut/Theseus-laatupalaverit


 

  

Todettiin, että kentältä on tullut kysymyksiä mm. rinnakkaistallentamiseen, 
URNien toimivuuteen, etusivunostoihin sekä erilaisiin kirjautumisongelmiin 
liiittyen. Chrome-selaimeen liittyvää ongelmaa selvitelty yhdessä 
Kansalliskirjaston kanssa. 
Todettiin, että Vastaamoon tehty tietomurto aiheutti myös muutamia 
opinnäytetöiden poistopyyntöjä Theseuksesta. 
 
 

4. Tilannekatsaukset  
 
4.1 Theseuksen saavutettavuusselosteiden kieliversiot (Minna M) 

 
Todettiin, että tekstipohjia on saatu Kansalliskirjastosta Reeta 
Kivikoskelta. Ruotsin kääntäjä on löytynyt ja asia etenee. 

 
4.2 ONT-tallennusten pakottaminen Haka/Shibboleth-kirjautumisella 

(Minna M) 
 

Asia hoidossa mutta vielä kesken. 
 

5. Käyttörajoitetun kokoelman perustaminen Theseukseen  
 
Kansalliskirjasto on varannut palaverin 17.11., osallistujina henkilöitä 
Kansalliskirjaston julkaisuarkisto- ja vapaakappaleosastoilta sekä 
Theseus-kehittämisryhmä.  
 
Keskusteltiin mahdollisista haasteista käyttörajoitetun kokoelman suhteen 
sekä valmisteltiin kokouksessa esitettäviä kysymyksiä. Otettiin esille myös 
nyt jo muutamia vuosia valmistumista odottanut PAS-siirto. 

 
 

6. Avoin TKIO -verkosto 
 
Amkien avoin tkio –hankkeen koordinoija on esitellyt päivitetyn mallin 
verkoston rakenteesta ja toiminnasta. Malli on hyväksytty hankkeen 
ohjausryhmässä. Malli muistion liitteenä.  
 
Keskusteltiin Theseus-asiantuntijoiden roolista ja tehtävistä Avoin TKIO-
verkostossa ja saatiin kuulumiset verkoston fasilitoidusta työpajasta 4.11. 
 
 
 



 

  

7. Theseus-artikkeli Kreodiin 
 
Keskusteltiin Theseuksen vuoden 2020 toimintaa sekä 
tulevaisuudensuunnitelmia kartoittavan artikkelin kirjoittamisesta. Artikkeli 
päätettiin kirjoittaa vuoden viimeiseen numeroon, joka ilmestyy 
joulukuussa. 
 
 

8. Vuoden 2020 toimintasuunnitelma 
 
Kohtaa ei käsitelty. 
 

9. Tiedotusasioita 
 
9.1 AMKIT-konsortion puheenjohtajan vaihdos 
 
Konsortion puheenjohtajan toinen kausi päättyy vuoden lopussa. Uusi 
puheenjohtaja valitaan marraskuun vuosikokouksessa. Theseuksen 
kehittämisryhmän kokoonpanona on ollut Amkit-konsortion puheenjohtaja, 
Theseus-asiantuntijat ja heidän esimiehensä.  
 
Keskusteltiin tulevan kehittämisryhmän kokoonpanosta. Tiina Tolonen 
esitti, että Minna Koistinen voisi jatkaa ryhmän jäsenenä Oamkia edustaen 
vaikka hän ei ole Tiina Tolosen esimies. 

 
10. Muita mahdollisia asioita  

 
Ei ollut 
 

11. Seuraava palaveri  
 
Vuoden viimeinen palaveri on 3.12.2020. Käsiteltävinä asioina tulevat 
olemaan ainakin seuraavat: 
 Kehittämisryhmän uusi puheenjohtaja ja muu kokoonpano 

Vuoden 2021 toiminnan suunnittelu (webinaarien ajankohdat, 
käsiteltävät ja edistettävät asiat jne) 
Toimintakertomuksen laatiminen 

 
12. Kokouksen päättäminen  

 
Kokous päätettiin klo 16.07 


