
 

  

 
AMKIT-konsortion Theseus-kehittämisryhmän kokous 5/2020  
   
 
Aika: to 10.9.2020 klo 11.30–13.00  

Verkkokokous Teams: Join Microsoft Teams Meeting  

 
Osallistujat  Eeva Klinga-Hyöty 

Minna Koistinen 
Hanna Lahtinen, pj 
Minna Marjamaa, siht. 
Antti Nyqvist 
Tiina Tolonen 

 
 

1. Kokouksen avaaminen ja asialistan hyväksyminen 
 
Minna Marjamaa valittiin muistion kirjaajaksi. Muistio tallennetaan 
konsortion eDuuni Wikiin Theseus-kansioon osallistujien kommenttien 
jälkeen noin viikon kuluessa.  
 
Edellisten kokousten muistiot ja wikiin tallentaminen tarkistettava (wikissä 
nyt 23.1. ja 30.4. muistiot). 
 
Päätös: Minna Marjamaa valittiin sihteeriksi. 

 
2. Theseus-yhteyshenkilöiden lähettämät kysymykset ja ajankohtaiset 

asiat 
 

Laurean opettajalta tullut ehdotus Theseukseen liitettäväksi 
saavutettavuustarkistustyökalu. Asiaa konsultoitu Kansalliskirjastolta. 
 
Annifin oppimisesta kysytty: Annif ei toistaiseksi opi Theseuksen 
materiaalista.  
 

 
Päätös: Saavutettavuustarkistustyökalun liittämistä Theseukseen 
selvitetään edelleen. Annifin oppimiskysymykseen vastattu. 
 
 
 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjAyY2I1YWUtNzdiYS00YTlhLWI3YTYtMGU3ZTgzYTkxMDg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f0b9e9d7-8d66-4b16-9c1c-6b07c4796280%22%2c%22Oid%22%3a%2250d4cb3e-cbb1-42e3-8ff8-223e2154283b%22%7d


 

  

3. Saavutettavuus  
 
Ammattikorkeakouluista on kerätty tiedot saavutettavuustilanteesta ja 
niistä on koostettu saavutettavuusseloste. Celialla ei ole ollut paljon aikaa 
työstää Theseuksen ohjeita. 
 
Päätös: Minna hoitaa käännöksiä Metropolian kanssa, luo 
saavutettavuus-sivun submissions.theseus.fi -sivuille. Sivulle viedään 
pitkä saavutettavuusohje ja checklist. 
 

4. Käyttörajoitetun kokoelman perustaminen 
 
AMKIT-jory on pyytänyt Kansalliskirjastolta tarjousta käyttöönoton ja 
ylläpidon kustannuksiin sekä perusteita kustannuksille. Tarjous on saatu 
kesäkuussa. Theseus-asiantuntijat ovat esitelleet kokoelman perustamista 
kirjastonjohtajille 17.6 webinaarissa, jossa keskusteltiin tarpeista ja 
mahdollisuuksista. Keskustelussa syntyneistä tarkennustoiveista 
lähetettiin kysely Jyrki Ilvalle, joka on vastannut 24.6. AMKIT-johtoryhmä 
ei ole käsitellyt asiaa yhteisen webinaarin ja tarkennettujen vastausten 
jälkeen. 
 
Halukkuutta ja tarvetta asian edistämiseen on.  
 
Päätös: Kysytään vielä Jyrkiltä vapaakappalekokoelman ja rajoitetun 
Theseus-aineiston suhteesta vapaakappalekirjastoissa – järjestetään 
asiasta lyhyt kokous. Hanna ottaa asian tänään 10.9. joryssä esille. 
Viedään asia laajemmin uudestaan joryn keskusteltavaksi kahden viikon 
päästä. 
 

5. AV-aineistojen tallennustarkistus  
 
Sovimme tammikuun kokouksessa, että teemme tallennustarkistuksen 
kesäkuussa. AV-aineistojen tallentaminen aloitettiin lokakuussa 2019. 
Päätettiin tehdä välitsekkaus tallennetun aineiston kestosta ja miten se 
suhteutuu mediapienlupaan kesällä ja 2020 tilanne vuoden lopulla. 
 
Tiina selvittänyt asiaa ja lähettänyt selvityksen 16.6. sähköpostissa: 97 
työtä, joissa 47 tallennettu liitetiedosto, osa tiedostoista erittäin lyhyitä 
pätkiä. Osa materiaalista opinnäytetyön tuotoksia, osa opinnäytetyön 
aineistona käytettyä materiaalia. Keskusteltiin, pitääkö rajata jotenkin, mitä 
voi tallentaa videomuodossa. 
 



 

  

Päätös: Vuosittain tehdään av-aineistojen tallennustarkistusta. Tehdään 
ohjeistus submissions.theseus.fi-sivulle ja tehdään webinaari aiheesta ja 
Kreodiin juttu aiheesta. 
 
 

6. Theseuksen kokoelmapolitiikka 
 
Keskusteltiin syksyn ohjelmasta, missä ja miten keskustelua käydään. 
Sovitaan eteneminen ja asian käsittely AMKIT-johtoryhmässä. 

  
 Päätös: Asia siirtyy seuraavaan kokoukseen. 
 

7. Seminaari CSC:n kanssa.  
 
Tarve ja ajankohta? 
Minkälaisia asioita halutaan kehittää Justuksessa? 
HR-integraation eteneminen? 
 
Päätös: Asia siirtyy seuraavaan kokoukseen. 
 

8. Theseus laatupalaveri 9.10. Kansalliskirjaston kanssa 
 

Sovitaan asialistalle otettavista asioista 
 

 Saavutettavuusasiat 
 Käyttörajoitetun kokoelman rakentaminen  aikataulu 
 Palvelinmuutoksen onnistuminen 
 Annifin käyttöönoton onnistuminen 
 Asiasanojen tallennuksen ohjeistus 
 Syöttölomakkeen / käyttöliittymän ruotsinnosten korjaus ja 

täydennys  
 Pyynnöt korjata tiivistelmien rivitysten ja tavutusten ongelmia 

työllistää kirjastoissa. Olisiko mahdollista ratkaista 
käyttöliittymässä, esim. esikatselutoiminnolla? 

 Theseus-ohjeistuksen julkaiseminen 
 ONT-tallennusten pakottaminen Haka/Shibboleh-kirjautumisella 
 Avoin tkio-palveluverkoston ja toimiston eteneminen 

 
Päätös: Hanna kokoaa asialistan ja lähettää läsnäolijoille nähtäväksi 
ennen palaveria. 
 
 



 

  

9. Theseus vuonna 2021 
 
Johtoryhmä toivoo toiminta- ja taloussuunnitelmaan kirjattavia asioita 
syyskuun loppuun mennessä. 
 
Päätös: Theseus-rukkaset kokoavat suunnitelmaa. 
 

10. Tilannekatsaukset 
 
10.1 ONT-tallennusten pakottaminen Haka/Shibboleh-kirjautumisella, 

tämä vielä kesken (Minna M). 
 

10.2 Avoin tkio- palveluverkoston ja toimiston eteneminen (osallistujat) 

 Webinaarin kuulumiset (7.9.) ja suunnittelun eteneminen.  

 Verkoston postituslista: avointkio@lists.metropolia.fi 
 
10.3 Konton kokemukset (Antti ja Eeva) 
 
 

11. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen 
 
Seuraava kokous on 8.10. 


