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 THESEUS-JULKAISUARKISTON OHJAUSRYHMÄN MUISTIO 2/2016 

Aika:  Perjantai 4.11.2016 klo 10.00 - 13.00   

Paikka:  Vapriikki, Saunakabinetti. Alaverstaanraitti 5. Tampere 

Läsnä:  Teemu Makkonen (Jyväskylän amk), puheenjohtaja 

 Hanna Saario (DIAK), poissa 

Tommi Pälli, amk-kirjastovirkailijoiden edustaja (Kaakkois-Suomen 
Ammattikorkeakoulu) 

Nina Hyvönen, Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut, poissa 

Asiantuntijat: 
Tiina Tolonen, AMKIT-konsortio (Oulun ammattikorkeakoulu) 

Minna Marjamaa, AMKIT-konsortio (Laurea amk), sihteeri 

Samu Viita, Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut 

 

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 
Puheenjohtaja Teemu Makkonen avasi kokouksen, sihteeriksi valittiin Minna Marjamaa. 
 

2. Edellisen kokouksen muistio 
Käytiin läpi edellisessä kokouksessa avoimeksi jääneitä asioita. Kustantajasopimusten 
tallentaminen onnistuu nyt Theseuksen bundleen, tallennuslomake on uudistettu.  
Ulkoasun kehittämiseen valmistaudutaan jatkossa Julkarin ja Valtioneuvoston tapaan.  

Samu on kehittänyt altmetriikka-työkalua DSpaceen, toimii Tampereen julkaisuarkistossa. 
Samu lupasi selvittää asiaa Tiinan ja Minnan kanssa eteenpäin. 

3. Ohjausryhmän kokoonpano 2017–2018  
Teemun puheenjohtajakausi päättyy vuoden 2016 loppuun. Selvitetään muiden amkilaisten 
halukkuutta osallistua ohjausryhmään. AMKIT-konsortion yleiskokous tekee päätökset 
nimityksistä. Theseus-asiantuntijatehtävät jatkuvat. 
 

4. Toimintasuunnitelma 2017 
Theseusta kehitetään eteenpäin vastaamaan avoimen tieteen toimintatapoja ja avoimen 
julkaisemisen tarpeita. DSpace5-päivitystyö alkaa alkuvuodesta. DSpace5 perustuu SOLR-
järjestelmään ja mahdollistaa fasettihaun sekä mobiilikäyttöliittymän käyttöönoton.  
 
Theseuksen ulkoasun suunnittelutyö aloitetaan alkuvuodesta, tarkoitus on saada 
toiminnallisuudet ja ulkoasu vastaamaan paremmin avoimen tieteen tarpeita sekä 
mielikuvaa palvelusta kehitettyä opinnäytetyöarkistosta täyden palvelun julkaisutaloksi. 
Julkaisuja ja maisterintöitä nostetaan paremmin esille, fasettihaku otetaan käyttöön ja 
ulkoasua kehitetään markkinoivampaan suuntaan. 
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Arene ry ja AMKIT-konsortio ovat tehneet ammattikorkeakoulujen digitalisaatioon 
keskittyvän hankehakemuksen OKM:lle. Tammikuun loppupuolella selviää, saadaanko 
rahoitusta. Theseuksen jatkokehityksen laajuus riippuu rahoituksesta. 
 

5. Theseuksen vakausongelmat syksyllä 2016 
Theseuksessa on ollut pari viikkoa vakausongelmia ja se on kaatuillut usein. Theseuksen 
tilanne on saatu nyt palautettua normaaliksi. Vielä saattaa esiintyä paikoin hidastelua, koska 
Kansalliskirjasto on joutunut laskemaan tietokantayhteyksien määrää. Viimeisen 
vuorokauden sisään hidastelua ei ole enää havaittu. 
 
Syyksi on selvinnyt ilmeisesti tahattomat massiivisella määrällä tuotetut crawlerien tietyllä 
tavalla muotoillut kyselyt. Kansalliskirjasto jatkaa asian selvittelyä ja jatkossa 
samankaltaiseen tilanteeseen varautumista. Normaalia kuormitusta Theseus kestää hyvin 
vielä nykyistä enemmänkin, joten esim. joulua lähestyttäessä ilmenevällä opinnäytetöiden 
tallennuspiikillä ei ole vaikutusta tähän ongelmaan. 
 

6. Resurssit Theseuksen kehittämiseen 
Keskusteltiin Kansalliskirjaston resursseista, rekrytointikielto on ohi. Theseus-ohjausryhmä 
on huolestunut resurssien jaosta julkaisuarkistotyöhön ja Theseukseen. Kuinka Theseuksen 
henkilöstöresurssi 0,5 htv toteutuu? 
 

7. Theseus-seminaari 2017 
Theseus-seminaari järjestetään yhteistyössä amkien Open Access -päivän kanssa. Theseus-
ohjausryhmä ehdottaa paikaksi Högskolan på Ålandia :) 
 

8. Kentältä kysyttyä:  
 

a. Koulutusohjelmien nimet vai aiheenmukainen jaottelu 
Jaottelua kehitetään keväällä.  Ne amkit, joilla tilanne on akuutti, voivat olla 
Theseus-rukkasiin yhteydessä. 
 

b. Julkaisuiden nostaminen paremmin esiin 
Keväällä aloitetaan Theseuksen ulkoasun kehittäminen. 
 

c. Siirtyvätkö Theseukseen tallennetut dokumentit automaattisesti vapaakappaleiksi ja 
jos siirtyvät, täyttääkö tämä arkistovelvoitteen? 
 
Theseukseen tallennetut työt siirtyvät vapaakappalearkisto Variaan ja 
tulevaisuudessa Variasta työt siirtyvät automaattisesti CSC:n hallinnoimaan PAS-
järjestelmään. Aikataulusta PAS-järjestelmään siirron osalta ei ole vielä tietoa, tällä 
hetkellä Kansalliskirjastosta PAS:iin siirtyy vasta verkkoarkisto. 
 

d. Tilastoinnin kehittäminen 

Tiina on tehnyt kyselyn kirjastoihin tarvittavista tilastoista ja toimittanut 

Kansalliskirjastolle. SimpleStatsin kehittämismahdollisuudet ovat rajallisia. Wikisivu 

tilastohausta. 
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e. Työn poistaminen Theseuksesta: ohjeet Theseukseen siitä, ettei Google poista töitä 

kovinkaan nopeasti indekseistään ja jos se tehdään, menee pari vuotta. Nimenä voisi 

olla Opinnäytetyön avoimuus tai opinnäytetyö internetissä. 

f. Sylin tilanne: Åbo Akademi aloittaa tuotantokäytön tammikuussa. Sylin tekoon 

käytettävät resurssit ovat olleet pitkään pysähdyksissä, mutta tilanteeseen tulee 

parannusta, kun uusi ihminen saadaan rekryitoitua Kansalliskirjastolle 

julkaisuarkistotyöhön. Hänen päätehtäväkseen tulee Sylin kehittäminen. 

 

 

9. Theseus-rukkasten roolit 
Theseus-rukkaset toivovat, että työryhmiin kysytään kumpaakin asiantuntijaa, ei vain toista. 
Asiantuntijat voivat keskenään sopia, kumpi osallistuu kokoukseen. Näin osallistuminen ja 
työpanos toimintaan saadaan turvattua ja tieto kulkee. 
 

10. Muut asiat: 
Julkaisuarkistojen asiantuntijaryhmä on kokoontunut keväästä kaksi kertaa, muistiot löytyvät 
Kansalliskirjaston wikistä:  

https://www.kiwi.fi/display/Julkaisuarkistopalvelut/2016-05-16 

https://www.kiwi.fi/display/Julkaisuarkistopalvelut/2016-09-13  

 

11. Kokouksen päättäminen 
Kokous päätettiin kello 12:50.  
 

 
 

 

Vakuudeksi 

 

Teemu Makkonen, puheenjohtaja Minna Marjamaa, sihteeri 

 


