
 

  

        Muistio 13.10.2022 
 
 
 
 
Theseus-kehittämisryhmä 7/2022 
         
Aika: to 13.10.2022 klo 12.00–14.00   
Verkkokokous  
 
 
Läsnä  Juppi, Mira, Amkit-konsortio, pj. 

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

1. Kokouksen avaaminen  
 
Hyväksyttiin asialista ja Minna Marjamaa valittiin sihteeriksi. 
 

2. Edellisen kokouksen muistio  
 
Tarkistettiin edellisen kokouksessa 8.9 käsiteltyjen asioiden eteneminen. 
Kolmas aalto käynnistyi elokuussa, nyt mukana on 19 
ammattikorkeakoulua.  
 

3. Theseus-yhteyshenkilöiden ajankohtaiset asiat 
 
Keskusteltiin opinnäytetöiden avoimuuden teemasta. 
 

4. Metadatan piilottamismahdollisuudet Finnassa ja Theseuksessa 
 
Yhdessä ammattikorkeakoulussa selvitetään, voiko Theseuksen 
käyttörajattuun kokoelmaan tallentaa töitä niin, ettei metadataa näy 
julkisena lainkaan. Onko metadataa mahdollista piilottaa Theseuksessa? 
Jos halutaan Theseuksessa piilottaa, täytyy perustaa erillinen kokoelma, 
joka maksaa erillisen hinnan.  
 



 

  

Finna-haravoinnissa oman ammattikorkeakoulun Finna-vastaava voi 
rajata käyttörajatun kokoelman haravoimatta. Tällöin kyseinen kokoelma 
ei haravoidu myöskään kansalliseen Finnaan.  
 
Julkistaminen ja julkisuus -kysymyksestä keskusteltiin. Väitöskirja täytyy 
julkaista, työ täytyy julkistaa tieto opinnäytetyön tallennuksesta.   
 
Päätökset: Theseuksessa ei lähdetä rakentamaan erillisiä kokoelmia, 
joissa metadata ei näy. Järjestetään yhteinen palaveri amkin kanssa 
laatupalaverin jälkeen. 
 
 

5. Theseuksen sisältö, voiko tallentaa muuta kuin ammattikorkeakoulun 
aineistoa?  
 
Yksi ammattikorkeakoulu julkaisee ammattikorkeakoulua edeltävän 
korkeakoulun opinnäytetöitä Theseukseen. Tätä ei voida käyttää 
arkistointiin. Onko ammattikorkeakoululla oikeus tallentaa taannehtivasti 
vanhoja töitä?  
 
Päätökset: Mira on yhteydessä ammattikorkeakouluun ja pyydetään 
poistamaan kyseiset työt Theseuksesta. 
 
 

6. Arenen hallituksen pj. Mervi Vidgrenin tapaaminen 19.9.2022 
 
Aineistonhallintasuunnitelman ohjetta tehdään Avoin TKIO -verkostossa. 
Tavoite on saada opinnäytetyön eettisten ohjeiden osaksi.  
 

7. Theseus-kulut 2023 budjetissa 
 
Theseuksen osalta suurin kulu markkinointimateriaalit. 
 

8. ”Theseus vuonna 2023” toimintasuunnitelmaan, käsitellään 13.10. 
Theseus-keryssa 
 
Vuonna 2023 tehdään markkinointimateriaaleja ja seurataan DSpace-
päivityksen etenemistä. Reagoidaan tekijänoikeuslain käyttöönottoa, 
saavutusdirektiivin etenemistä.  
 



 

  

Käyttörajatun kokoelman kysely keväällä 2023.  
Tammikuussa AMKIT-konsortion työryhmä-webinaari: ryhmien esittely ja 
tietoa. AMKIT-verkostopäivä keväällä 2023. 
 

9. Theseus-laatupalaverin asiat 3.11. 
 
Palvelunestohyökkäykset, opinnäytetyön avoimuus, käyttörajatun 
kokoelman asiat. 
 

10. Tiedotusasioita 
 
Avott-työskentelyn ONT-ryhmä perustettu, edustus myös Theseus-
toimistosta. 
 

11. Muita mahdollisia asioita 
 
Theseus-asiat konsortion uutiskirjeeseen, vko 40 

 
 

12. Seuraava palaveri  
 
Seuraava palaveri toteutetaan live-tapaamisena ja lounaana. 
 
 

13. Kokouksen päättäminen  
 
Kokous päättyi klo 14. 


