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1. Missä muokkaukset tehdään?

Kirjaudu Theseukseen sisään. Mene oman ammattikorkeakoulun etusivulle.
Sieltä oikeasta palkista löytyy kohta Toiminnot ja valitse Muokkaa yhteisöä.

Kohdasta Muokkaa yhteisöä aukeaa tätä näkymää vastaava näky omasta
ammattikorkeakoulustasi. Haut ja rakenteet tulevat kohtaan Introductory text.

Kun olet muokannut etusivua (kannattaa testata aluksi jotain pientä, jos olet epävarma),
paina sivun lopusta Päivitä.

Jos käyttöliittymä antaa virheilmoituksen, korjaa ja paina Päivitä uudestaan.

2. Miten tehdään hakuja?

Katso ensin läpi hakuohjeet. Ne löytyvät eDuunista Kohdasta 1. Yleisohjeet
(https://wiki.eduuni.fi/display/amkit/1.+Yleisohjeet?preview=/32211594/147669196/Theseusohje
_230420.pdf)
Haut tehdään aina kohdistamalla haku omaan ammattikorkeakouluun. Voit tehdä hakuja tai
käyttää fasetteja ja niiden URNeja.

2.1. Esimerkkihaku 1. Koulutusalojen yhdistäminen.

Yhdistetään useampi HAMKin Tekniikan alan koulutusala hakuun ja samaan linkkiin. Haettavat
koulutusalat:
Bio- ja elintarviketekniikka
Konetekniikka
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Sähkötekniikka
1. Navigoi korkeakoulusi kokoelmaan ja täppää “tämä yhteisö”

2. Kirjoita hakukenttään hakulauseke. Tässä tapauksessa haku kohdistetaan
koulutusalakenttään (dc.subject.degreeprogram). Kentän muoto on esim.
fi=Bio- ja elintarviketekniikka|sv=Bio- och livsmedelsteknik|en=Biotechnology,
Food Industry
Theseuksessa käytössä olevat koulutusalat löytyvät Theseuksen wikistä:
https://wiki.eduuni.fi/display/amkit/Koulutusalat
Hakulauseke:
(dc.subject.degreeprogram:”fi=Bio- ja elintarviketekniikka|sv=Bio- och
livsmedelsteknik|en=Biotechnology, Food Industry|”) OR
(dc.subject.degreeprogram:”fi=Konetekniikka|sv=Maskinteknik|en=Mechanical
Engineering|”) OR (dc.subject.degreeprogram:”fi=Rakennustekniikka ja
yhdyskuntatekniikka|sv=Byggnadsteknik och samhällsteknik|en=Building
Construction, Community Development|”) OR
(dc.subject.degreeprogram:”fi=Sähkötekniikka|sv=Elektroteknik|en= Electrical
Engineering|”)
Haku näkyy URLina:
https://www.theseus.fi/discover?scope=10024%2F1766&query=%28dc.subject.degreeprogram%3A%E2
%80%9Dfi%3DBio-+ja+elintarviketekniikka%7Csv%3DBio+och+livsmedelsteknik%7Cen%3DBiotechnology%2C+Food+Industry%7C%E2%80%9D%29+OR+%28d
c.subject.degreeprogram%3A%E2%80%9Dfi%3DKonetekniikka%7Csv%3DMaskinteknik%7Cen%3DMec
hanical+Engineering%7C%E2%80%9D%29+OR+%28dc.subject.degreeprogram%3A%E2%80%9Dfi%3
DRakennustekniikka+ja+yhdyskuntatekniikka%7Csv%3DByggnadsteknik+och+samh%C3%A4llsteknik%
7Cen%3DBuilding+Construction%2C+Community+Development%7C%E2%80%9D%29+OR+%28dc.sub
ject.degreeprogram%3A%E2%80%9Dfi%3DS%C3%A4hk%C3%B6tekniikka%7Csv%3DElektroteknik%7
Cen%3D+Electrical+Engineering%7C%E2%80%9D%29&submit=

Kielivalinnan sisällyttäminen hakuun.
Kuten edellinen kohta, mutta hakulausekkeeseen lisätään kielivalinta:
((dc.subject.degreeprogram:”fi=Bio- ja elintarviketekniikka|sv=Bio- och
livsmedelsteknik|en=Biotechnology, Food Industry|”) OR
(dc.subject.degreeprogram:”fi=Konetekniikka|sv=Maskinteknik|en=Mechanical
Engineering|”) OR (dc.subject.degreeprogram:”fi=Rakennustekniikka ja
yhdyskuntatekniikka|sv=Byggnadsteknik och samhällsteknik|en=Building
Construction, Community Development|”) OR
(dc.subject.degreeprogram:”fi=Sähkötekniikka|sv=Elektroteknik|en= Electrical
Engineering|”)) AND (dc.language.iso:fi OR dc.language.iso:fin)

Ja URLina
https://www.theseus.fi/discover?scope=10024%2F1766&query=%28%28dc.subject.degreeprog
ram%3A%E2%80%9Dfi%3DBio-+ja+elintarviketekniikka%7Csv%3DBio+och+livsmedelsteknik%7Cen%3DBiotechnology%2C+Food+Industry%7C%E2%80%9D%29+
OR+%28dc.subject.degreeprogram%3A%E2%80%9Dfi%3DKonetekniikka%7Csv%3DMaskinte
knik%7Cen%3DMechanical+Engineering%7C%E2%80%9D%29+OR+%28dc.subject.degreepr
ogram%3A%E2%80%9Dfi%3DRakennustekniikka+ja+yhdyskuntatekniikka%7Csv%3DByggnad
steknik+och+samh%C3%A4llsteknik%7Cen%3DBuilding+Construction%2C+Community+Devel
opment%7C%E2%80%9D%29+OR+%28dc.subject.degreeprogram%3A%E2%80%9Dfi%3DS
%C3%A4hk%C3%B6tekniikka%7Csv%3DElektroteknik%7Cen%3D+Electrical+Engineering%7
C%E2%80%9D%29%29+AND+%28dc.language.iso%3Afi+OR+dc.language.iso%3Afin%29&su
bmit=

2.2. Esimerkkihaku 2 (julkaisut)
Haku riippuu siitä, minkälaista oman ammattikorkeakoulun metadata on ja mitä kenttiä
pystyy/haluaa käyttää. Jos on tarvetta massamuokkauksille, ota yhteyttä Theseus-rukkasiin.
Tässä esimerkissä käytetään DublinCore-kenttää dc.type.other. Kenttä on vapaa kenttä, johon
voi periaatteessa täyttää esimerkiksi Julkaisusarja A, Julkaisusarja B jne. Nämä täytyy kuitenkin
aina toistaa samalla tavalla. Julkaisulaji-fasetissa näkyy niin monta julkaisulajia, kuin
dc.type.other-kentässä on eri sisältöjä.
Justuksessa dc.type.other -kenttä viedään kohdasta Syötä julkaisun tiedosto -välilehden
Julkaisusarja-kentässä.
Haetaan dc.type.other -kentän perusteella Laurean julkaisusarja:
dc.type.other:"Laurean julkaisusarja / Laurea Publications"
Näkyy URNina:
https://www.theseus.fi/discover?scope=10024%2F12&query=dc.type.other%3A%22Laurean+jul
kaisusarja+%2F+Laurea+Publications%22&submit=
Ja jos halutaan hakutulos uusimmasta vanhimpaan julkaisuvuoden mukaan, lisätään URLiin:
&sort_by=dc.date.issued_dt&order=desc
https://www.theseus.fi/discover?scope=10024%2F12&query=dc.type.other%3A%22Laurean+jul
kaisusarja+%2F+Laurea+Publications%22&submit=&sort_by=dc.date.issued_dt&order=desc

2.3 Esimerkkihaku 3 (rinnakkaistallenteet)

dc.okm.selfarchived:”fi=Rinnakkaistallennettu|sv=parallellpublicerad|en=self-archived version|”
Tai
dc.type.other:”Henkilöstön artikkelit rinnakkaistallenteina / Self-archived articles”

Ja jos taas halutaan hakutulos uusimmasta vanhimpaan julkaisuvuoden mukaan, lisätään
URLiin: &sort_by=dc.date.issued_dt&order=desc

3. Hakutuloksen järjestäminen URLissa

3.1. Uusimmasta vanhimpaan julkaisuvuoden mukaan
Tehdään haku ja otetaan URL talteen. Lisätään loppuun:
&sort_by=dc.date.issued_dt&order=desc
Esim. 1 Tekniikan aloja yhdistävä haku:
https://www.theseus.fi/discover?scope=10024%2F1766&query=%28%28dc.subj
ect.degreeprogram%3A%E2%80%9Dfi%3DBio+ja+elintarviketekniikka%7Csv%3DBio+och+livsmedelsteknik%7Cen%3DBiotechnology%2C+Food+Industry%7C%E2
%80%9D%29+OR+%28dc.subject.degreeprogram%3A%E2%80%9Dfi%3DKone
tekniikka%7Csv%3DMaskinteknik%7Cen%3DMechanical+Engineering%7C%E2
%80%9D%29+OR+%28dc.subject.degreeprogram%3A%E2%80%9Dfi%3DRake
nnustekniikka+ja+yhdyskuntatekniikka%7Csv%3DByggnadsteknik+och+samh%
C3%A4llsteknik%7Cen%3DBuilding+Construction%2C+Community+Developme
nt%7C%E2%80%9D%29+OR+%28dc.subject.degreeprogram%3A%E2%80%9D
fi%3DS%C3%A4hk%C3%B6tekniikka%7Csv%3DElektroteknik%7Cen%3D+Elec
trical+Engineering%7C%E2%80%9D%29%29+AND+%28dc.language.iso%3Afi+
OR+dc.language.iso%3Afin%29&sort_by=dc.date.issued_dt&order=desc
Esim. 2 Laurean julkaisusarjan julkaisut uusimmasta vanhimpaan (descending):
Haetaan dc.type.other -kentän perusteella Laurean julkaisusarja ja otetaan URL
talteen:
dc.type.other:"Laurean julkaisusarja / Laurea Publications"
Lisätään loppuun:
&sort_by=dc.date.issued_dt&order=asc

https://www.theseus.fi/handle/10024/12/discover?filtertype=julkaisulaji&filter_relat
ional_operator=equals&filter=Laurean+julkaisusarja+%2F+Laurea+Publications&
sort_by=dc.date.issued_dt&order=desc
3.2. Vanhimmasta uusimpaan julkaisuvuoden mukaan
Tehdään haku ja otetaan URL talteen. Lisätään loppuun:

&sort_by=dc.date.issued_dt&order=asc
Esim. Laurean julkaisusarjan julkaisut vanhimmasta uusimpaan (ascending):
Haetaan dc.type.other -kentän perusteella Laurean julkaisusarja:
dc.type.other:"Laurean julkaisusarja / Laurea Publications"

https://www.theseus.fi/handle/10024/12/discover?filtertype=julkaisulaji&filter_relat
ional_operator=equals&filter=Laurean+julkaisusarja+%2F+Laurea+Publications&
sort_by=dc.date.issued_dt&order=asc
3.3. Tallennusajankohdan mukaan uusimmasta vanhimpaan
Tehdään haku ja otetaan URL talteen. Lisätään loppuun:
&sort_by=dc.date.accessioned_dt&order=desc
Esim. Laurean julkaisusarjan julkaisut uusimmasta vanhimpaan (descending):
<a
href="https://www.theseus.fi/handle/10024/12/discover?filtertype=julkaisulaji&filte
r_relational_operator=equals&filter=Laurean+julkaisusarja+%2F+Laurea+Publica
tions&sort_by=dc.date.accessioned_dt&order=desc”> Laurean julkaisusarja Laurea Publications</a>

4. Linkin nostaminen etusivulle

Jos teet monimutkaista rakennetta, haut ja XHTML-merkkaus kannattaa tallentaa välillä
editoriin ja muokata siellä.
Linkit viedään seuraavaan XHTML-rakenteeseen:
<a href="https://www.theseus.fi/hakuosoite ">linkin teksti</a>

Esim. Laurean julkaisut näyttää XHTML:nä tältä:
<p>
<h4>Laurean julkaisut - Laurea Publications</h4>
<ul>
<li>
<a
href="https://www.theseus.fi/handle/10024/12/discover?filtertype=julkaisulaji&filter_relational_operator=equa
ls&filter=Laurean+julkaisusarja+%2F+Laurea+Publications&sort_by=dc.date.issued_dt&order=desc">Laure
an julkaisusarja - Laurea Publications</a>
</li>
<li>
<a
href="https://www.theseus.fi/discover?query=dc.type.other%3AHenkil%C3%B6st%C3%B6n+artikkelit+rinna
kkaistallenteina&scope=10024%2F12&sort_by=dc.date.issued_dt&order=desc">Laurean
rinnakkaistallennetut artikkelit - Self-archived articles</a>
</li>
<li>
<a
href="https://www.theseus.fi/discover?query=dc.type.other%3ALaurean+erillisjulkaisut&scope=10024%2F12
&submit=sort_by=dc.date.issued_dt&order=desc">Laurean erillisjulkaisut - Miscellaneous publications</a>
</li>
</ul>
</p>

