
 

  

 
 
 
AMKIT-konsortion Theseus-kehittämisryhmän kokous 2/2020  
   
 
Aika: pe 3.4.2020 klo 09.00–10.30  
Verkkokokous Zoom: https://laurea.zoom.us/j/728645397 
 
Osallistujat  Eeva Klinga-Hyöty 

Minna Koistinen 
Hanna Lahtinen, pj 
Minna Marjamaa, sihteeri 
Antti Nyqvist 
Tiina Tolonen 

 
 

1. Kokouksen avaaminen ja asialistan hyväksyminen 
 
Minna Marjamaa toimii sihteerinä. Muistio tallennetaan konsortion eDuuni 
Wikiin Theseus-kansioon osallistujien kommenttien jälkeen noin viikon 
kuluessa.  

 
 

2. Edellisen kokouksen muistio 
 
Tiedoksi kokouksen 23.1.2020 muistio verkossa 
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=32211553&preview=/
32211553/138162698/Theseus%20Kery%2023.1%20muistio.docx 

 
3. Kansalliskirjaston laatupalaveri  

 
Tiedoksi kokouksen 10.3. muistio verkossa: 
https://www.kiwi.fi/display/Julkaisuarkistopalvelut/Theseus-laatupalaverit  

 
4. Theseus-yhteyshenkilöiden lähettämät kysymykset ja muut uudet 

ajankohtaiset asiat 
 

Theseuksen CC-lisenssiohjeiden uusimisesta on tullut viestiä. 
Keskusteltiin asiasta ja aiheen viemisestä amkien opinnäytetyöryhmiin.  

 

https://laurea.zoom.us/j/728645397
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=32211553&preview=/32211553/138162698/Theseus%20Kery%2023.1%20muistio.docx
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=32211553&preview=/32211553/138162698/Theseus%20Kery%2023.1%20muistio.docx
https://www.kiwi.fi/display/Julkaisuarkistopalvelut/Theseus-laatupalaverit


 

  

Päätös: Theseuksen ohjeita kehitetään eteenpäin. Kirjaston johtajille 
laitetaan viestiä siitä, että kirjastonjohtajat veisivät CC-lisenssien käyttöä 
oman organisaation opinnäytetyöohjaajille. 
 

5 CSC:n Justus/HR-integraatiowebinaari 16.3. 
 
CSC:n Justus/HR-integraatio ei ole varsinainen rajapinta vaan excel-
tiedosto, joka ladataan Justukseen. HR-tietojen perusteella rakentuu 
tutkimustietovarannon tutkijaprofiileita. HR-tietojen edelleen käyttö on 
otettava huomioon HR-tietojen tietosuojailmoituksessa. 
 
Päätös: Katsotaan, onko tarpeen järjestää CSC:n kanssa yhteinen 
webinaari syksyllä. 

 
6 ONT-tallennusten pakottaminen Haka/Shibboleh-kirjautumisella 

 
Minna kokoaa tiedot valmiiksi ensi viikolla ja muistuttaa vielä amkeja, 
joissa kyseistä attribuuttia ei ole otettu käyttöön.  
 

7 Word-estot ja PDF-muunnokset ml Justus 
 
Webinaarissa 25.3. kerrottiin .doc ja .docx -tiedostojen estosta. Asiasta tuli 
myös Justus-yhteyshenkilöt-listalle tietoa.  
 
Päätös: Lisätään tiedotusta. Odotetaan Justuksesta ilmoitusta word-
estoista, sen jälkeen tiedotetaan uudestaan aiheesta. 
 

8 Sisältöjen nostot etusivuille 
 
Theseus-kysely järjestettiin maaliskuussa ja webinaari kyselyn tuloksista 
ja nostoista 25.3. Webinaarissa osallistujia oli 90 henkilöä. Kyselystä ja 
webinaarista nousi esille seuraavia kehittämiskohteita: tutkintonimikkeet 
syöttölomakkeelle, haun kohdistaminen automaattisesti valittuun 
ammattikorkeakouluun ja ammattikorkeakoululle oma osoite 
Theseukseen.  
 
Päätös: Seuraava webinaari järjestetään ke 22.4. klo 9–10.30.  
 
 
 
 
 



 

  

9 Annif käyttöön Theseuksessa 
 
Käyttöönotto tapahtuu mahdollisesti syksyllä. Anis on lähettänyt 
demoversion Annifista. Keskusteltiin tarvittavista toimenpiteistä: amkien on 
testattava lomake ja käyttöönotto saa aikaan katkon.  
. 
Päätös: Syöttölomakkeen muut muutokset pyritään saamaan samaan 
ajankohtaan kuin Annifin käyttöönotto. 
 

10 Celia/AVIn julkaisuarkistojen saavutettavuusseminaari  
 
Saavutettavuusseminaari järjestetään ma 6.4., mukana osallistujat 
Theseus-toimistosta, Kansalliskirjastosta, AVIsta ja Celiasta.  
 
Päätös: Tilaisuuden jälkeen pannaan iso vaihde päälle saavuttavuuden 
valmistelussa. 
 

11 Saavutettavuus  
 
Kansalliskirjasto on tehnyt Theseuksen saavutettavuuden testausta ja 
luvannut tehdä tarvittavat alustan ja ulkoasun muutokset.  
 
Laurean ONT-pohjan lähettäminen Reetalle testattavaksi 
(laatupalaverissa sovittua).  
 
Keskusteltiin, miten edetään saavutettavuusselosteen laatimiseksi. 
 
Päätös: Maanantain tilaisuuden jälkeen pannaan iso vaihde päälle 
saavuttavuuden valmistelussa. Pyritään luomaan check list 
opinnäytetyöpohjan saavutettavuudessa sekä opiskelijoille ohjeet oman 
opinnäytetyön saavutettavuuden perusvaatimuksiin ja testaamiseen. 
 

 
12 PAS  

 
Kansalliskirjaston mukaan PAS ei ole edennyt. Laatukokouksessa 
käytettiin vahvoja puheenvuoroja asian edistämisen tärkeydestä. 
Keskustellaan, miten asiaa voitaisiin vielä jouduttaa.  
 
Päätös: Edistetään asiaa mahdollisuuksien rajoissa.  
 
 



 

  

13 Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen 
 
Kevään kokoukset on kalenteroitu to 16.4 ja 28.5. 


