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1. YLEISTÄ 
 

Theseuksessa on jokaiselle korkeakoululle kaksi kokoelmaa: Julkaisut ja Opinnäytetyöt. Julkaisut-
kokoelmaan voi tallentaa julkaisutiedostoja (PDF) ja niihin liittyviä bibliografisia tietoja ja muita metatietoja 
JUSTUS julkaisutietojen tallennuspalvelun kautta tai suoraan Theseuksen tallenna julkaisu -
syöttölomakkeella. 

VIRTA-julkaisutietopalveluun tai OKM:n julkaisutiedonkeruuseen ilmoitettavat julkaisut voi tallentaa 
Theseukseen Justuksen kautta. 

Julkaisut, joita ei ilmoiteta OKM:n julkaisutiedonkeruuseen tai VIRTA-julkaisutietopalveluun, voi tallentaa 
Theseukseen sen oman syöttölomakkeen kautta. 

Justuksen kautta julkaisutiedostoa tallennettaessa täytetään julkaisun bibliografiset tiedot ja muut 
metatiedot Justuksen toiminnallisuuksien mukaan. Justuksen metatietokenttien pakollisuudet riippuvat 
julkaisun tyypistä ja määrittyvät OKM:n julkaisutiedonkeruussa vaadittavien tietojen perusteella. 

Justuksessa syötetty julkaisutiedosto ja siihen liittyvät metatiedot tallentuvat Theseukseen 
julkaisuilmoituksen hyväksynnän jälkeen (julkaisun tila 1 ja julkaisun tila 2). Julkaisun tiedot tallentuvat 
Theseukseen Dublin Core -metatietostandardiin muutettuna. 

Julkaisuilmoituksen bibliografisia tietoja ja muita metatietoja, kuten esimerkiksi julkaisutyyppiä, voi 
muokata Justuksessa julkaisun tallentamisen jälkeen. Justuksessa muokatut ja tallennetut julkaisutiedot 
päivittyvät myös Theseuksessa olevan tietueen metadataan. 

Justus-Theseus-integraatiosta, rinnakkaistallentamisen perusteista ja käytännön kokemuksista yleisemmin 
ks. esim. https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=89590214 ja Theseus-wikistä löytyvät 
rinnakkaistallennukseen liittyvät dokumentit 
https://wiki.eduuni.fi/display/amkit/3.+Rinnakkaistallennusohjeita+ja+pohjia. 

  

https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=89590214
https://wiki.eduuni.fi/display/amkit/3.+Rinnakkaistallennusohjeita+ja+pohjia
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2. TALLENTAMINEN JUSTUKSEN KAUTTA 
 

2.1 Tiedoston tallennus ja lataaminen 
 

• Tallennettava PDF- julkaisutiedosto liitetään julkaisuilmoitukseen Justuksen Syötä julkaisu –
välilehdellä, kohdassa Syötä julkaisun tiedosto. Tiedosto ja metatiedot siirtyvät Theseukseen kun 
julkaisuilmoitus hyväksytään (julkaisun tila 1 tai 2). 

 

• Kun julkaisuilmoitukseen on liitetty tiedosto, näkyy julkaisuilmoituksen tiedoissa Julkaisu-kohdassa 
liitetiedoston symboli. 
 

 
 

• Ennen kuin julkaisu on hyväksytty ja julkaisutiedosto on siirtynyt Theseukseen, julkaisuilmoitukseen 
liitetyn tiedoston saa ladattua omalle koneelleen esimerkiksi muokkauksia varten klikkaamalla 
boldattua tiedoston nimeä Syötä julkaisun tiedosto –välilehdellä. 
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• Kun julkaisutiedosto on siirtynyt Theseukseen, on se ladattavissa Julkaisu-kohdassa olevasta 
boldatusta liitetiedoston kuvakkeesta tai suoraan Theseuksesta. Julkaisutiedosto ei siis tallennu 
Justukseen julkaisun hyväksymisen ja Theseukseen siirtymisen jälkeen. 
 

• Jotta voit lisätä muokatun julkaisutiedoston julkaisuilmoitukseen, poista ensi vanha tiedosto 
klikkaamalla ”poista”. 

 

 

• Jos lisätään julkaisutiedosto jo kertaalleen Justuksessa hyväksyttyyn julkaisuilmoitukseen, johon ei 
ole aiemmin liitetty julkaisutiedostoa, generoituu julkaisulle URN, ja tiedosto metatietoineen siirtyy 
välittömästi muutosten tallentamisen jälkeen Theseukseen uutena tietueena URN ja HANDLE-
pohjaisine osoitteineen. 

 

2.2 Tiedoston vaihtaminen tai poistaminen 
 

• Jos poistetaan Justuksessa hyväksyttyyn julkaisuilmoitukseen liitetty ja Theseukseen jo siirtynyt 
julkaisutiedosto Syötä julkaisun tiedosto -välilehdellä, siirtyneen julkaisun tiedosto ja metatiedot 
poistuvat välittömästi Theseuksesta ja sen URN ja HANDLE-pohjaiset osoitteet lakkaavat 
toimimasta. 
 

• Julkaisun hylkääminen Justuksessa (julkaisun tila -1) ei poista julkaisua Theseuksesta. 
 

• Jos on tarpeen vaihtaa julkaisuilmoitukseen liitetty tiedosto, mutta sille jo generoitunut URN tai 
Theseuksen handle-osoite ei saisi muuttua, ei tiedoston vaihtamista voi tehdä Justuksessa vaan 
julkaisutiedosto täytyy vaihtaa suoraan Theseuksessa. 

 

2.3 Tallennettava julkaisu on/ei ole rinnakkaistallenne 
 

• Syötä julkaisun tiedosto –välilehden kohdassa ”Julkaisu on rinnakkaistallenne” valinta ”Kyllä” 
tallentaa VIRTA-julkaisutietopalveluun ja OKM:n tiedonkeruuseen tiedon siitä, että julkaisu on 
rinnakkaistallenne. Theseuksen metadatassa valinta ”Kyllä” näkyy arvona 1 metatietokentässä 
dc.okm.selfarchived. 
 

• Valinnalla ”Ei” julkaisutiedot siirtyvät VIRTA-julkaisutietopalveluun ja OKM:n tiedonkeruuseen 
kuten muutkin julkaisuilmoitukset ilman tietoa siitä, että julkaisu olisi rinnakkaistallennettu. 
Theseuksen metadatassa valinta ”Ei” näkyy arvona 0 kentässä dc.okm.selfarchived. 

 

• Valintaa ”Ei” voi käyttää silloin, kun halutaan Justuksen kautta tallentaa Theseukseen OKM:n 
julkaisutiedonkeruuseen tai VIRTA-julkaisutietopalveluun ilmoitettava julkaisu, jonka ensisijainen 
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julkaisualusta on Theseus, esimerkiksi monet ammattikorkeakoulujen omat Theseuksen kautta 
ilmestyvät julkaisusarjat. 

2.4 Urn-tunnus 

• Julkaisutiedoston liittäminen julkaisuilmoitukseen generoi automaattisesti
julkaisutiedostokohtaisen URN-tunnuksen. URN-kenttä on samalla ainoa pakollinen tieto tällä
lomakkeella. URN-tunnus on aina tiedostokohtainen. Jos päivität Justuksessa tiedoston (poistat
vanhan ja lataat uuden), sille generoituu uusi URN. Samalla vanha tietue poistuu Theseuksesta.

• Jos on tarpeen vaihtaa julkaisutiedosto ilman että julkaisun URN-tunnus, URN-pohjainen osoite ja
Theseuksen HANDLE-pohjainen osoite muuttuu, voi julkaisutiedoston päivittää suoraan
Theseuksessa.

2.5 Embargo 

• Julkaisutiedostoille voi asettaa embargon Justuksessa. Embargollisesta tietueesta on näkyvissä
Theseuksessa esikatselu ja tieto ” Huom! Embargollinen tiedosto, avautuu julkiseksi: 12.06.2020”.
Yritys avata embargollinen tiedosto ohjaa HAKA-kirjautumiseen ja edelleen ”restricted” -
ilmoitukseen, jos kyseisillä HAKA-tunnuksilla ei ole oikeutta tiedoston katseluun. Embargon läpi
pääseminen riippuu siis Theseus-käyttäjän oikeuksista.

• Jos embargoa on tarpeen muuttaa, Justuksessa päivitetyt embargotiedot siirtyvät Theseukseen. 
Embargosta kertova teksti tietueen esikatselun yhteydessä Theseuksessa ei kuitenkaan tällä hetkellä 
päivity, vaikka julkaisun embargon Justuksessa poistaakin ja tiedosto on avoin. Virheellisen 
embargo-tekstin julkisesta tiedostosta voi poistaa esikatselunäkymästä poistamalla tietueen 
metadasta kentän dc.embargo.lift.

•  
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3. JULKAISUJEN LAJITTELU THESEUKSEN 
JULKAISULAJEIKSI JUSTUKSEN 
JULKAISUSARJA-KENTÄLLÄ 

 

• Justuksen Syötä julkaisun tiedosto -välilehden 
vapaamuotoiseen Julkaisusarja-kenttään syötetty 
tieto siirtyy Theseuksessa dc.type.other –
metatietokenttään ja Julkaisulaji-fasetiksi. 
 

• Tähän kenttään syötetyllä tiedolla voi lajitella 
korkeakoulun Julkaisut-kokoelmaan syötettyjä 
julkaisuja eri julkaisulajeiksi, esimerkiksi 
rinnakkaistallenteiksi, Ammattikorkeakoulun 
julkaisusarja A:ksi, Sarja B:ksi jne. Nämä Julkaisusarja-
kentällä tehtävät lajittelut tulevat silmäiltäväksi 
Julkaisut-kokoelman sivupalkkiin Julkaisulaji-otsikon 
alle. 
 

• Jos Julkaisusarja-kenttään ei laita mitään, päätyy 
julkaisu Julkaisut-kokoelmaan ilman dc.type.other -tietoa. Julkaisusarjan jättäminen tyhjäksi 
hankaloittaa aineiston nostamista esiin Theseuksessa, eikä se ole esimerkiksi Julkaisulaji-fasettien 
kautta selattavissa esiin.  
 

 

• Jos tekee tallennuksia sekä Theseukseen suoraan että Justuksen kautta, ja haluaa niiden näkyvän 
samassa Julkaisulaijissa, on Justukseen Julkaisusarja -kenttään syötettävän tiedon ja Theseuksen 
kautta syötetyn julkaisun dc.type.other -kentän tiedon vastattava toisiaan. 
 

• Theseuksen ja Justuksen kautta tallennetut julkaisut saa samaan Julkaisulajiin joko 
 

o 1) Syöttämällä Justuksen Julkaisusarja-kenttään Theseuksen kautta tallentamisen 
yhteydessä dc.type.other-kenttään muodostuvaa määrämittainen kielikoodattu 
julkaisulajitieto, esim. ”fi=Working papers|sv=Working papers|en=Working papers” 
 

o 2) Vaihtamalla Theseuksessa tietueen metadatassa Theseuksen kautta tallentamisen 
yhteydessä dc.type.other-kenttään muodostuva määrämittainen kielikoodattu 
julkaisulajitieto, esim. ”fi=Working papers|sv=Working papers|en=Working papers”, 
samaan muotoon kuin Justuksen Julkaisusarja-kentässä syötetty tieto, esim. 
”Ammattikorkeakoulu X Julkaisusarja Y”. 

 

4. JULKAISULUPIEN TALLENTAMINEN 
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• Justuksen kautta voi toistaiseksi tallentaa vai yhden tiedoston, joten julkaisuluvat täytyy käydä 
tallentamassa Theseuksessa tiedoston bundleen erikseen. Ohjeet tähän löytyy 
https://wiki.eduuni.fi/display/amkit/3.+Rinnakkaistallennusohjeita+ja+pohjia 
 

 

5. RINNAKKAISTALLENTAMINEN THESEUKSEN SYÖTTÖLOMAKKEELLA 
 

• Tässä ohjeessa ei käydä läpi syöttölomaketta kenttä kentältä vaan lähinnä kokoelmauudistuksen ja 
Justus–Theseus-integraation näkökulmasta olennaiset muutokset. Theseuksen syöttölomakkeeseen 
pääsee osoitteesta https://www.theseus.fi/submit 
 

• Ensin on valittava ammattikorkeakoulu ja kokoelma, johon haluaa julkaisun syöttää. 
Ammattikorkeakouluilla on valittavanaan kaksi kokoelmaa, Opinnäytetyöt ja Julkaisut. Huom! Jos 
julkaisukokoelmille ei ole lisätty admin- tai wf-ryhmiä, ne julkaistaan Theseuksessa suoraa ilman 
hyväksymisvaihetta. 

 

 

• Kokoelman valinnan jälkeen on hyväksyttävä Julkaisulisenssi. Lisenssin hyväksynnän jälkeen 
päästään kuvailemaan tallennettavaa julkaisua. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*). 

 

https://wiki.eduuni.fi/display/amkit/3.+Rinnakkaistallennusohjeita+ja+pohjia
https://www.theseus.fi/submit
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5.1 JULKAISULAJI 
Julkaisulajiksi on valittavana 6 erilaista vaihtoehtoa. 

 

• Julkaisulaji-kentässä annettu tieto kohdistuu 
dc.type.other-kenttään. 
 

• Jos siis valitset tallennukselle Julkaisulajiksi 
esimerkiksi Working papers, muodostuu Julkaisut-
kokoelman sivupalkkiin fasetiksi Working papers, 
ja julkaisun metadataan dc.type.other –kenttään 
generoituu tieto ”fi=Working papers|sv=Working 
papers|en=Working papers|”. 

 

• Theseuksen ja Justuksen kautta tallennetut julkaisut saa samaan Julkaisulajiin joko 
 

o 1) Syöttämällä Justuksen Julkaisusarja-kenttään Theseuksen kautta tallentamisen 
yhteydessä dc.type.other-kenttään muodostuva määrämittainen kielikoodattu 
julkaisulajitieto, esim. ”fi=Working papers|sv=Working papers|en=Working papers” 
 

o 2) Vaihtamalla Theseuksessa tietueen metadatassa Theseuksen kautta tallentamisen 
yhteydessä dc.type.other-kenttään muodostuva määrämittainen kielikoodattu 
julkaisulajitieto, esim. ”fi=Working papers|sv=Working papers|en=Working papers”, 
samaan muotoon kuin Justuksen Julkaisusarja-kentässä syötetty tieto, esim. 
”Ammattikorkeakoulu X Julkaisusarja Y”. 
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2.2 JULKAISUTYYPPI 

 

 

OKM:n tiedonkeruun julkaisutyyppi valitaan pudotusvalikosta. Lisätietoa julkaisutyypin valinnasta kootusti 
https://wiki.eduuni.fi/display/csctuha/Julkaisutiedonkeruun+ohjeet 

 

2.3 TEKIJÄN NIMI 

 

Tekijän nimi -kenttään kaikkien henkilötekijöiden tiedot yksitellen lisäämällä. Yhteisötekijöille, toimittajille 
ja muille tekijöille (kuvittaja tms.) on omat kenttänsä. 

 

2.3 AINEISTOVERSIO, JULKAISUN TALLENNUSVERSIO 

Pakollinen tieto, toisin kuin aiemmin. Voit tarkastaa terminologian esim. täältä 
http://www.uef.fi/web/open-uef/avoimen-julkaisemisen-terminologiaa 

 

https://wiki.eduuni.fi/display/csctuha/Julkaisutiedonkeruun+ohjeet
http://www.uef.fi/web/open-uef/avoimen-julkaisemisen-terminologiaa
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2.4 ASIASANAT 
Pakollinen kenttä. Theseus ehdottaa kontrolloidusta asiasanastosta FINTOsta haettuja termejä joiden 
käyttö on suositeltavaa. Lisätään yksi termi kerrallaan. 

 

 

2.5 MUUT BIBLIOGRAFISET TIEDOT 
Julkaisijan, lehden ja sarjan nimiä voi tarkistaa esim. https://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php, 
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php. 

 

2.6 MUUT TEKIJÄT 

 

Muut tekijät -kenttään (dc.contributor.other) voi täyttää tiedot esim. osakohteiden tekijöistä, kuvittajista, 
kääntäjistä jne. ei kuitenkaan tallennettavan julkaisun tekijöitä tai toimittajia, joille on omat kenttänsä 
syöttölomakkeella. 

 

2.6 RINNAKKAISTALLENNETTU 

 

Kenttä luo metadataan dc.okm.selfarchived -kentän ja sille arvon 0 tai 1. Eri kenttä kuin 
Rinnakkaistellenteet-julkaisulaji. 

 

2.7 JULKAISUN TALLENNUS 
Lopuksi hae ja tallenna julkaisutiedosto. Theseus luo esikatseluun kansikuvan vain .pdf-tiedostoista, joten 
käytä .pdf-tiedostomuotoa. 

https://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php
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Voi vielä tässä vaiheessa tarkistaa ja siirtyä korjaamaan julkaisun tietoja.  
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