
Ohjeita uuden DSpace-version tuomiin toiminnallisuuksiin   16.6.2017 MM 
 

1. Fasettihaku, jonka avulla  
 

a. Voit lähteä suoraan hakemaan selailemalla asiasanan, koulutusohjelman, 
suuntautumisvaihtoehdon tai julkaisuvuoden mukaan.  

 

b. Fasetit auttavat rajaamaan selausta tai jo tehtyä hakua, näyttämällä yleisimmin esiintyviä 
asiansanoja yms. haun tai selauksen tuloksien joukosta. 

 
 

 

 

 

 

 



2. Filtterihaku 
 

a. Tehtyä hakua voi rajata filttereiden avulla Näytä tarkemmat rajaukset –linkistä. 

 
 
 

b. Hakufiltterillä voi supistaa hakua kohdistamalla rajaavia hakuja johonkin kenttiin 
perustuen. Eli hieman samaan tapaan kuin advanced-search tyyppisissä hauissa, mutta 
tässä haku kohdistetaan filtteröimään jo saatua tulosta edelleen. 

 

  



 

3. Haukutuloksen selaus- ja sorttaus 

Hammasratassymbolin takaa löytyy haun selaus- ja sorttausmahdollisuus. Eli sitä klikkaamalla voi 
vaihtaa lajitteluperusteita ja tuloksien listausmäärää. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

4. Mobiilikäyttöliittymä eli käyttöliittymän responsiivisuus eri kokoisiin näyttöihin. Kännykällä 
onnistuu periaatteessa jatkossa kaikki sama kuin tietokoneellakin: 
 

a. Tiedonhaku ja ja pdf:ien lukeminen 
b. Fasettien käyttö tiedonhaussa päävalitsimen valikoiden kautta eli 

 

ja sieltä avautuvasta valikosta löytyvät fasetit hakua varten

 

c. Tallennettujen töiden hyväksyminen, pääset kirjautumaan samoin päävalitsimen avulla 
avautuvan päävalikon kautta, ks. yllä. 

d. Tallennettuja töitä voi hyväksyä ja hylätä mobiililiittymällä sekä lisätä uutta metadataa. 
Tallennetun metadatan muokkaus mobiilisti onnistuu Androidilla, mutta iPhonella 



ainakaan toistaiseksi ei onnistu kovinkaan hyvin. (Testattu Andoid versiolla 4.4.2 ja IOS-
versiolla 10.3.2.) Kansalliskirjasto pyrkii kehittämään palvelua niin, että muokkaus 
onnistuu jatkossa useammilla aluistoilla mobiilisti. 
 
 

5. Kansikuvat opinnäytetöiden ja julkaisujen kansista PDF-muodossa, generoidaan automaattisesti. 
Tämä on erityisesti amkien julkaisusarjojen kohdalla hieno juttu!  
 

6. Uusia henkilökunnan toiminnallisuuksia 
a. Vedä tietue pois julkisesti näkyviltä (mahdollista palauttaa myöhemmin julkiseksi) 

i. Jos työ on vedettävä nopeasti pois, mutta sitä ei haluta tuhota tai halutaan 
tarjota optio palauttaa se takaisin näkyviin, esim. firma vaatii nopeaa poistoa, 
mutta ei olla varmoja, onko poisto pysyvä. 

ii. Vain koko julkaisuarkiston admin voi palauttaa työn takaisin. 
b. Tee tietueesta yksityinen-toiminto 

i. Ei kannata käyttää, otetaan pois näkyvistä, kun ehditään. 
c. Muuta auktorisointia 

i. Tätä ei ole vielä tutkittu tarpeeksi, tiedotetaan jatkossa toiminnallisuudesta lisää. 

 

 


