
 

  

        Muistio 18.3.2021 
 
 
Theseus-kehittämisryhmä 3/2021 
         
Aika: to 18.3.2021 klo 12.00–14.00 
Verkkokokous  
 
Kutsutut  Juppi, Mira, Amkit -konsortio 

Klinga-Hyöty, Eeva, Haaga-Helia 
Koistinen, Minna, Oamk/Oulun yliopiston kirjasto 
Lahtinen, Hanna, Laurea 
Marjamaa, Minna, Laurea 
Nyqvist, Antti, Haaga-Helia 
Tolonen, Tiina, Oamk/Oulun yliopiston kirjasto 
 
 

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

2. Edellisen kokouksen muistio  
 
Luotiin katsaus edellisessä kokouksessa 11.2. käsiteltyjen asioiden 
etenemiseen. 
Todettiin, että tulevia Kansalliskirjaston kanssa käytäviä laatupalavereja 
varten niissä käsiteltäväksi haluttavia asioita kerätään tästä eteenpäin 
eDuunin wikiin, jossa ne ovat avoimesti nähtävillä. 
 

3. Theseus-yhteyshenkilöiden ajankohtaiset asiat 
 
Rinnakkaistallennuksissa URN-generointiin liittyneitä ongelmia on 
selvitelty Kansalliskirjaston ja CSC:n kanssa. Antti Nyqvist ollut 
yhteydessä sekä Kansalliskirjastoon että CSC:lle. Ratkaisuksi on lupailtu 
uutta URN-generaattoria, joka poistaisi useamman URLin ongelman. 
 
Amkeista tulleet kysymykset: 

- Mitä ammattikorkeakouluissa tarkistetaan Theseus-töistä? Kuinka 
selvitä ruuhka-ajoista? Voisiko aiheesta pitää kokonaisen 
webinaarin ja selvityksen?  

- Voiko tuplaopinnäytetöistä pyytää Kansalliskirjastoa tehdä 
tsekkauksen? 



 

  

- Poistojen yhdessä luotettava tunnistautuminen 
- Theseus-tallentajien yhteisöllisyys 

 
Todettiin, että monet em. asioista ovat itse ratkaistavia ja kyseisen 
korkeakoulun sisäisiä asioita. Webinaari/webinaareja on mahdollista 
järjestää, mutta käsiteltävät asiat liittyvät mahdollisesti yhteisiin 
akuutteihin asioihin. Mira Juppi laittaa tiedustelua kirjastonjohtajille. 

 
 

4. Rinnakkaistallennus-työpajan satoa verkostopäiviltä 
 
Todettiin että osallistujat olivat hyvin mukana ja jamboardille saatiin paljon 
vastauksia. Tarvetta yhteiselle keskustelulle havaittiin olevan, ja päätettiin 
kokeilla kevään 2021 aikana yhteisiä ns. virtuaalisia aamukahvitilaisuuksia 
rinnakkaistallentajille. Ensimmäinen on maaliskuussa ja toinen 
toukokuussa. 
 

5. Käyttörajoitettu kokoelma 
 

Pilottiin on alustavasti ilmoittautunut 9 ammattikorkeakoulua: DIAK, LAB, 
Laurea, Oamk, Samk, Savonia, SeAMK, Tamk ja KAMK 
Pilottiin ilmoittautuneista sekä muista kiinnostuneista amkeista on tulossa 
osallistujia mukaan 19.3. pidettävään laatupalaveriin Kansalliskirjaston 
kanssa. 

 
 

6. Theseus-laatupalaveri 19.3 
 
- laatupalaverissa on tulossa käsiteltävät seuraavat asiat:  
 

• Käyttörajatun kokoelman reunaehdot: 
o tekijänoikeuslaki ja vapaakappalelaki 
o julkisen asiakirjan suhde julkaisuun 
o onko vapaakappalekirjaston kokoelma käyttörajattu 

• Käyttörajattu kokoelma 
o Sopimuksen päivitys 
o Aikataulut 
o Hinta 
o PAS-siirtojen vapaaehtoisuus 

• PAS-siirtojen tilanne 

• DSpace uuden version käyttöönotto 

• URN-resolverin kehitys ja URNit Justus vs. Theseus  



 

  

• Viitetietoboxi 
 

 
7. Theseus-webinaari 24.3. 

 
Theseus-koordinaattorit järjestävät webinaarin 24.3. Webinaarin ohjelma 
on seuraava: 

 
 

1. Tervetuloa + Theseus yleisesittely (Theseus-toimisto, Tiina) 
2. Opinnäytetyöprosessin digitalisoituminen ja hallinta (Altti Lagstedt, 
Haaga-Helia) 
3. Wihin käyttöönottoprojekti Xamkissa (Henna Ristolainen ja Sanna 
Mäenpää, XAMK) 
4. Wihi–Theseus-putken rakentaminen Haaga-Heliassa (Nina Kallberg, 
Haaga-Helia) 
5. Theseus-käsittelyn erityiskysymyksiä ja vastuunjakoa (Theseus-
toimisto) 
 
 

8. Tiedotusasioita 
 

• Mira Juppi kertoi, että yhteinen palaveri CSC:n kanssa on 
suunnitteilla 

• Jaakko Riihiluomaa (Haaga-Helia) ja Kimmo Pettistä (Laurea) 
pyydetty viemään Shibboleth-attribuuttiin liittyvää asiaa eteenpäin 
amkeissa 

 
 

9. Muita mahdollisia asioita  
 
Ei ollut 
 

10. Seuraava palaveri  
 
Seuraava palaveri 8.4 
 

11. Kokouksen päättäminen  
 
Kokous päätettiin klo 14.00 


