
 

  

        Muistio 25.4.2022 
 
 
 
 
Theseus-kehittämisryhmä 4/2022 
         
Aika: to 25.4.2022 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 
Tolonen, Tiina, Oamk/Oulun yliopiston kirjasto 
 
 

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

2. Edellisen kokouksen muistio 
 
Tarkistettiin edellisen kokouksessa 24.3. käsiteltyjen asioiden eteneminen.   
 

3. Tekijänoikeuslaki  
 
Tekijänoikeuslain etenemistä seurataan. Samoin seurataan EU:n Digital 
services act sääntelykokonaisuutta sekä kansallista lainsäädännön 
kehittymistä. 

• Uusi luonnos hallituksen esitykseksi: Hallituksen esitys 
eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän 
palveluista annetun lain 184 §:n muuttamisesta. Luonnos 4.3.2022. 

• Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto opetus- ja 
kulttuuriministeriölle hallituksen esityksen luonnoksesta 
tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 
184 §:n muuttamisesta. Lainsäädännön arviointineuvosto 1.4.2022 

 
 

https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/ea5be8e5-c718-4049-8836-5d7fa9589c18/c615b559-c537-4cf1-a4c4-a1213b713adb/ESITYS_20220304114849.pdf
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/ea5be8e5-c718-4049-8836-5d7fa9589c18/c615b559-c537-4cf1-a4c4-a1213b713adb/ESITYS_20220304114849.pdf
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/ea5be8e5-c718-4049-8836-5d7fa9589c18/c615b559-c537-4cf1-a4c4-a1213b713adb/ESITYS_20220304114849.pdf
https://vnk.fi/documents/10616/106362285/Lains%C3%A4%C3%A4d%C3%A4nn%C3%B6n+arviointineuvoston+lausunto+hallituksen+esityksen+luonnoksesta+tekij%C3%A4noikeuslain+muuttamisesta.pdf/5be54ce9-dab7-7590-a353-f858aaf8a226/Lains%C3%A4%C3%A4d%C3%A4nn%C3%B6n+arviointineuvoston+lausunto+hallituksen+esityksen+luonnoksesta+tekij%C3%A4noikeuslain+muuttamisesta.pdf?t=1648799894562
https://vnk.fi/documents/10616/106362285/Lains%C3%A4%C3%A4d%C3%A4nn%C3%B6n+arviointineuvoston+lausunto+hallituksen+esityksen+luonnoksesta+tekij%C3%A4noikeuslain+muuttamisesta.pdf/5be54ce9-dab7-7590-a353-f858aaf8a226/Lains%C3%A4%C3%A4d%C3%A4nn%C3%B6n+arviointineuvoston+lausunto+hallituksen+esityksen+luonnoksesta+tekij%C3%A4noikeuslain+muuttamisesta.pdf?t=1648799894562
https://vnk.fi/documents/10616/106362285/Lains%C3%A4%C3%A4d%C3%A4nn%C3%B6n+arviointineuvoston+lausunto+hallituksen+esityksen+luonnoksesta+tekij%C3%A4noikeuslain+muuttamisesta.pdf/5be54ce9-dab7-7590-a353-f858aaf8a226/Lains%C3%A4%C3%A4d%C3%A4nn%C3%B6n+arviointineuvoston+lausunto+hallituksen+esityksen+luonnoksesta+tekij%C3%A4noikeuslain+muuttamisesta.pdf?t=1648799894562
https://vnk.fi/documents/10616/106362285/Lains%C3%A4%C3%A4d%C3%A4nn%C3%B6n+arviointineuvoston+lausunto+hallituksen+esityksen+luonnoksesta+tekij%C3%A4noikeuslain+muuttamisesta.pdf/5be54ce9-dab7-7590-a353-f858aaf8a226/Lains%C3%A4%C3%A4d%C3%A4nn%C3%B6n+arviointineuvoston+lausunto+hallituksen+esityksen+luonnoksesta+tekij%C3%A4noikeuslain+muuttamisesta.pdf?t=1648799894562


 

  

4. Theseus-yhteyshenkilöiden ajankohtaiset asiat 
 
Ei ollut erityisempiä asioita nostettavaksi. 
 

5. Theseus-Finna-palaveri 
 
Kokouksessa Theseuksen osalta neljä asiaa eli ongelmaa. 

5.1 Kaikki dc.subject kentät siirtyvät Finnaan asiasanoiksi  

5.1.1.1 Jatkossa pyritään saamaan vain kentät dc.subject.yso ja 
dc.subject.degreeprogram -kentät dc.subject-kentistä 
siirtymään ja nämä molemmat oman otsikon alle. 

5.1.1.2 Voisiko olla dc.contributor.faculty? Ei tarkoita samaa kuin 
koulutusala. 

5.1.1.3 Finna-toimisto selvittää, onko mahdollista saada 
dc.subject.degreeprogram-kentän sisältö nousemaan eri 
kohtaan. Finna-toimisto hakee ratkaisua kaikille 
julkaisuarkistoille. Discipline- ja specialization-kentät pois. 
Otetaan esille seuraavassa Finna-palaverissa, kysytään 
syksyllä uudestaan. 

5.2 Julkaisuvuoden järjestäminen järkeväksi opinnäytetöiden osalta 
Löytyykö jostain ohje? 

5.2.1.1 Aakkosjärjestys (laskeva vai nouseva). Finna-toimisto 
toimittaa ohjeen. Otetaan esille seuraavassa Finna-
palaverissa, kysytään syksyllä uudestaan. 

5.3 Julkaisut ja rinnakkaistallenteet näkyvät Finnassa kirjoina 

5.3.1.1 Finnassa julkaisutyypit loppuvat kesken, tähän liittyen on 
mietitty, mitä on mahdollista nostaa. Kiinnostaa myös 
määritellä, onko aineisto avoin ja muita ominaisuuksia. 

5.3.1.2 Tämä pyritään Theseuksen julkaisujen osalta 
erittelemään dc.okm.type-kentän perusteella, selvitetään.  

5.3.1.3 Tuleeko Justuksessa muutoksia julkaisutyypin 
esittämiseen? Minna laittoi Justukseen viestiä asiasta. Ei 
pitäisi tulla. 



 

  

5.4 Theseuksesta Finnaan siirtyy useampi osoite, myös suoraan pdf-
tiedostoon osoittava osoite, tämä ongelmallista erityisesti käyttörajatun 
kokoelman töiden osalta 

5.4.1.1 Pyritään jatkamaan suoraa linkkiä, mutta lisätään tieto, 
onko avoin vai käyttörajattu. 

5.4.1.2 Dc.rights.accessrights arvoksi restricted access 

5.4.1.3 Tiina on yhteydessä asiasta Finna-toimistoon. 

5.5 Dc.rights.copyright -kentän käyttö Finna-toimiston toivoma, sisällöksi 
in copyright 1.0. Onko sama kuin all rights reserved? Tätä ei viedä 
Theseus-toimiston kautta nyt heti. 

6. Theseus-tuokion palaute 
 
Palaute positiivista, on koettu hyödylliseksi. Järjestetään jatkossa ainakin 
kerran puolessa vuodessa. 
 

7. Theseus-viestintä konsortion sivuilla ja uutiskirjeessä 
 
Theseuksesta viestitään seuraavasti: 

- Joka Kreodissa juttu kehitystyöstä 
- AMKIT-konsortion uutiskirje neljä kertaa vuodessa 

o Osalla uutiskirje menee roskiin  
- Postituslistat: 

o Postituslista Theseus-opinnäytetyökäsittelijöille: 
theseus.yhteydenpito@lists.metropolia.fi  

o Postituslista amk-rinnakkaistallentajille: 
amk-rinnakkaistallentajat@lists.metropolia.fi  

o Jos haluat listalle, lähetä postia osoitteeseen: theseus-
toimisto@lists.metropolia.fi  

-  
 

8. Kolmanteen aaltoon alustavasti ilmoittautuneet, 
etenemissuunnitelma 
 
Ilmoittautuneita viisi ammattikorkeakoulua: Centria, Novia, Polamk, VANK, 
Humak. Keskustelutilaisuudesta sovittu. Käyttöönoton jälkeen 
seitsemäntoista amkia mukana. 
 

mailto:theseus.yhteydenpito@lists.metropolia.fi
mailto:amk-rinnakkaistallentajat@lists.metropolia.fi
mailto:theseus-toimisto@lists.metropolia.fi
mailto:theseus-toimisto@lists.metropolia.fi


 

  

9. Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle arkistolain ja 
kansallisarkistosta annetun lain muuttamisesta 
 
Lausunto löytyy täältä: 
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=a1ef5
8b2-a2e7-4c0b-9b4d-58f4d56f8edb 
 

 
 

10. Tiedotusasioita 
10.1 Samkista Harri Salminen tehnyt ohjevideon tallentamisesta fin/eng 

– lisätty tallennusohjeisiin 
10.2 Pääsiäisen aikaan theseuksen yhteydenottolomakkeelta vilkasta 

spämmiä, KK:n mukaan ”Pietarin suunnalta”. Osoite tai pari blokattu. 
 
 

11. Muita mahdollisia asioita 
 
Dc.rights.accessrights arvoksi restricted access. Olisiko hyvä sekä 
suomeksi ja englanniksi.  

11.1.1.1 Tiina testaa muotoa:  
Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är 
begränsad 

11.1.1.2 Muokataan myös all rights reserved -teksti kolmelle 
kielelle. 

 
 

12. Seuraava palaveri  
 
Seuraava palaveri kalenteroidaan myöhemmin. 
 
 

13. Kokouksen päättäminen  
 
Kokous päättyi  klo 14.03. 

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=a1ef58b2-a2e7-4c0b-9b4d-58f4d56f8edb
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=a1ef58b2-a2e7-4c0b-9b4d-58f4d56f8edb

