
 

  

        Muistio 16.12.2021 
 
 
 
 
Theseus-kehittämisryhmä 11/2021 
         
Aika: to 16.12.2021 klo 12.00-14.00 
Verkkokokous  
 
 
Kutsutut  Juppi, Mira, Amkit –konsortio, pj. 

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

1. Kokouksen avaaminen  
 
Tarkistettiin asialista ja hyväksyttiin se. Sihteeriksi valittiin Minna 
Marjamaa.  
 

2. Edellisen kokouksen muistio  
 
Tarkistettiin edellisen kokouksessa 26.11. käsiteltyjen asioiden 
eteneminen.  
 

3. Theseus-yhteyshenkilöiden ajankohtaiset asiat 
 

Avoimen amk:n opiskelijoiden haka-kirjautuminen ei onnistu: 
TAMKissa ja Karealiassa ei avoimen amkin opiskelijoilla ole onnistunut 
Theseukseen tallennus. Ammattikorkeakouluille täytyy viestiä, että haka-
attribuutti (edu.person.studentaffiliation) täytyy muuttua tutkinto-
opiskelijaksi, jotta voi tallentaa työn Theseukseen. Mira käy asiaa läpi 
opiskelijahallinnon edustajan kanssa Savoniassa ja sen jälkeen 
tiedotetaan amk-kirjastot-listalla. Asiaa käsitelty haka-federaation wikissä: 
eduPersonAffiliation student-arvon laajentaminen - Haka-
käyttäjätunnistusjärjestelmä - Eduuni-wiki Asiasta käydään keskustelua 
haka-federaation puitteissa, täydellistä ratkaisua ei ole olemassa. 

https://wiki.eduuni.fi/display/CSCHAKA/eduPersonAffiliation+student-arvon+laajentaminen#eduPersonAffiliationstudentarvonlaajentaminen-Yhteenveto
https://wiki.eduuni.fi/display/CSCHAKA/eduPersonAffiliation+student-arvon+laajentaminen#eduPersonAffiliationstudentarvonlaajentaminen-Yhteenveto


 

  

Ammattikorkeakoulun täytyy selvittää mahdollisuutta antaa tarvittava 
haka-attribuutti opiskelijalle. Jos tämä ei onnistu ja opiskelijalla on oikeus 
saada tallentaa työ Theseukseen, täytyy henkilökunnan avata Theseus 
opiskelijalle tallennusta varten. 
 
Opinnäytetyön liitetiedostojen tallentaminen: Otetaan 
Kansalliskirjaston ja CSC:n kanssa puheeksi, menevätkö liitetiedostot 
PASiin ja pitääkö nekin olla PDF/A-muodossa. 
 

4. 2.aallon käyttörajatut kokoelmat / tilanne 
 
Kuudesta ammattikorkeakoulusta on tullut IP-osoitteet: Arcada, Diak, 
Jamk, Haaga-Helia, Lapin AMK ja Turku AMK. 
 

5. 200 000. opinnäytetyö Theseuksessa, julkaisut 
 
Theseus-toimisto tarjoaa juttua aiheesta Signumiin. 
 

6. Finna-palaveri, eteneminen 
 
Mira on ollut yhteydessä Finna-toimiston Veera Mujuseen yhteisen 
palaveriin järjestämisestä 26.1.2022. Finna toimistosta tulee kaksi teknistä 
asiantuntijaa.  
 
Lomien jälkeen järjestetään kysely Finnan ongelmista elomakkeella, 
tehdään tammikuun ekalla viikolla. Minna tekee Laurean elomakkeella, 
lähettää 17.12. vielä kysymyksiä muille pohdittavaksi. 
 
 

7. Kansalliskirjaston PAS-webinaari  
 
17.12. kirjastonjohtajien kahveilla keskustelemassa Kansalliskirjaston 
edustajia. Otetaan PAS-asia esille ja kysytään tarkemmin aikatauluista. 
Samoin otetaan esille taannehtiva tallennus käyttörajattuun kokoelmaan. 

 
 

8. Tiedotusasioita 
 
Wihi-Theseus -yhteys ei ole edistymässä kovin nopeasti. 
 
 
 



 

  

9. Muita mahdollisia asioita 
 
Theseus-tuokio 8.2.2021 klo 9–10. Käydään läpi käyttörajatun kokoelman 
käyttöönottoon liittyviä asioita ja tilaisuuden palautelomake, jossa 
kysytään seuraavia teemoja. Kysytään lakimiestä ja muita asiantuntijoita 
mukaan. 
 

10. Seuraava palaveri  
 
Mira on varannut uusia kokouksia keväälle. 
 
 

11. Kokouksen päättäminen  
 
Kokous päättyi klo 13.52. 


