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Theseus-uudistustyön kysely, kehitystyö ja etusivun nostot
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Mikä on kokemuksenne Theseuksen
kokoelmarakenteen muuttamisesta vain kahdeksi 
kokoelmaksi (julkaisut ja opinnäytetyöt)?
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Kokoelmarakenteen muutos kahdeksi kokoelmaksi, Arviointi asteikolla 1-5 (1=huono, 
5=erinomainen)



Kokoelmarakenteen muutoksen tavoitteita: yhtenäinen metadatamalli 
koulutusalojen avulla, ylläpidon helpottaminen, Justus-yhteyden käyttöönotto, 
kuolevien kokoelmien poistuminen 

Kokemuksia:

• Selkeämpi rakenne ja yksinkertainen jaottelu, selkeyttää kokonaisuutta, hyvin toimii.

• Opinnäytteet ja julkaisut erottuu toisistaan paremmin.

• Helpompi ylläpitää.

• Helpottaa hakemista.

• Palvelee paremmin kokonaiskuvan saamista opinnäytetöistä.

• Ei vaikutusta.

• Toisaalta:

• Huonommin aineiston löytymistä tietyn koulutusohjelman, tai ajallisen/maantieteellisen rajauksen, 
mukaan.
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Julkaisuihin liittyi enemmän kysymyksiä:

 Vanhat julkaisut omissa sarjoissaan, uudet pelkän Julkaisusarjan alla.

 Julkaisut-kokoelmassa sekä sarjajulkaisut että rinnakkaistallenteet, mikä hämäävää.

 Rinnakkaistallenteet hukkuvat sarjajulkaisujen joukkoon.

 Haun rajaaminen julkaisutyypin ja julkaisusarjan mukaan?

 Haun kohdistaminen kaikkien amkien julkaisuihin?

 => päivittyvät hakuohjeet ja dc.type.other-kentän käyttö
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Koetteko Theseuksen uuden 
syöttölomakkeen toimivaksi?
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Onko uusi syöttölomake toimiva? Arviointi asteikolla 1-5 (1=huono, 5=erinomainen)



 Edellistä parempi, toimii hyvin, ei isoja 
ongelmia tai teknisiä ongelmia, opiskelijoilta 
ei viestejä ongelmista.
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Mutta:

• Tiedostomuodoissa epäselvyyttä mitä saa tallentaa.

• IE ei hae URNia aiheuttaa edelleen kyselyjä

• Tiivistelmien kielisyyttä ei voi valita, englanninkieliset usein 
puuttuu vaikka lomakkeella ohjeistettu niiden syöttö, 
tiivistelmien tavutus-rivitysasiaan joku automaattinen ratkaisu.

• Asiansanaehdotuksista ei löydy sopivaa valintaa tai asiansanat 
syötetään peräjälkeen samaan kenttään

• Tutkinto-ohjelmat ja suuntautumisvaihtoehdot 
vapaasanakenttinä aiheuttaa hajontaa metatiedoissa

• Tallennussivulle navigaatio paremmin esille.

• Mahdollisuus valita työlle useampi koulutusala kun monta tekijää 
eri koulutusaloilta?



Koetteko ammattikorkeakoulujen tilastointiin 
perustuvan Theseuksen uuden koulutusalajaottelun 
(esimerkiksi tietojenkäsittely, hoitotyö) toimivaksi 
omassa korkeakoulussanne?
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Uuden koulutusalajaottelun toimivuus: Arviointi asteikolla 1-5 (1=huono, 5=erinomainen)



 Tutkinto-ohjelmakohtaisissa kokoelmissa se ”oma” kokoelma on ollut selkeä, nyt epävarmuutta:

 Opintopalveluilla

 Opiskelijoilla: mihin alaan oma työ ja oma koulutusohjelma kuuluu, saman tutkinto-ohjelman 
opiskelijat valitsevat eri koulutusalan

 Ei löydy sopivaa alaa (erityisesti YAMK)

 Oman tutkinto-ohjelman opinnäytteet ei löydy.

 Käytetty malli toisilla aloilla tarkempi ja/parempi kuin joillain toisille, tarvetta tarkemmille 
erittelyille (vrt. esim. terveysalat ja liiketalous)?

 Koulutusaloissa pitäisi tavoitella mahd. yleistä tasoa joka toimii tutkinto-ohjelmien muuttuessa.

 Ei vastaa käytössä olevia koulutusalanimikkeitä, sisältää jo päättyneitä koulutusaloja.
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Parantaisiko opinnäytetöiden haettavuutta, 
jos koulutusalan lisäksi lomakkeelta voisi valita vielä 
tutkintonimikkeen (esimerkiksi sairaanhoitaja, insinööri)?
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Parantaisiko haettavuutta, jos koulutusalan lisäksi lomakkeelta voisi valita vielä
tutkintonimikkeen?: Arviointi asteikolla 1-5 (1=huono, 5=erinomainen)



Perusteluissa oli monenlaisia näkökulmia kysymykseen…
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 Olisi hyvä lisäys hakuominaisuuksiin

 Tutkintonimekettä halutaan usein käyttää 
hakukriteerinä

 Ehdottoman tärkeää hakutoimintojen 
tehostamiseksi

 Tiedonhakijan näkökulmasta saattaisi olla 
hyvinkin helpottava mahdollisuus

 Ei välttämättä ole tärkeää

 Ei vaikuta tarpeelliselta ominaisuudelta

 Koulutusalanimekkeet kertovat tarpeeksi 
haettavuuden kannalta

=> Tietyillä aloilla tästä olisi varmasti hyötyä. Toteuttamista hankaloittaa se, että tutkintonimeke 
pitäisi pystyä valitsemaan alasvetovalikosta. Vapaatekstikenttä tuottaisi todennäköisesti paljon 
erilaisia variantteja tutkintonimekkeistä, mikä jälleen hankaloittaisi hakujen tekemistä.



Onko teillä tarvetta muokata oman amkinne etusivua 
Theseuksessa niin, että siinä nousevat paremmin esille 
korkeakoulun omat kokoelmat? Haluatteko tehdä etusivua itse 

tai tarvitsetteko siinä apua? : Arvioikaa tarvettanne.
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Onko teillä tarvetta muokata oman ammattikorkeakoulunne etusivua Theseuksessa? Haluatteko tehdä
etusivua itse tai tarvitsetteko siinä apua? Arvioikaa tarvettanne. 

1= Kyllä, teemme mielellämme itse.  2=Ei tarvetta. 3=Kyllä, tarvitsemme apua. 
4=On harkinnassa 5 Muu, mikä?



 Ei ole kiinnostusta

 on kiinnostusta mutta ei tietoa miten ja mitä osaamista vaatii

 on harkinnassa

 on tekeillä

 on tehty

 Esimerkkejä etusivunostoista:

Laurea-amk: https://www.theseus.fi/handle/10024/12

Haaga-Helia: https://www.theseus.fi/handle/10024/431

Oulun amk:https://www.theseus.fi/handle/10024/2124
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Onko Justus-Theseus -yhteys helpottanut
rinnakkaistallentamisen prosessia? Arviointi
asteikolla 1-5 (1=huono, 5=erinomainen)
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Onko JustusTheseus -yhteys helpottanut rinnakkaistallentamisen prosessia? 
Arviointi asteikolla 1-5 (1=huono, 5=erinomainen)



• Osa ei ole käyttänyt, on testailtu tai muuten 
käytetty vain vähän.

• Ne, jotka ovat käyttäneet, pitävät yhteyttä 
hyvänä parannuksena: vähentää työtä, tekee 
rinnakkaistallennusta näkyväksi kirjoittajille 
julkaisun ilmoittamisen yhteydessä, 
julkaisutiedonkeruu ja 
rinnakkaistallentaminen samassa prosessissa

• Rinnakkaistallennustiedostoja ei kovin paljon 
julkaisuilmoituksiin tule

• Embargopäivä muuttunut matkalla Theseukseen?

• Tiedoston lataaminen, alkusivun tekeminen ja uuden 
lataaminen ilmoitukseen

• Lisää CRIS-ominaisuuksia

• Hakuihin Justuksessa enemmän kriteerejä

• Viitetietojen välittyminen Justuksesta Theseuksen viitetieto-
boksiin

• Julkaisusarja-kenttään ennalta määrätyt vaihtoehdot

• Oikeudet-kenttään liittyvä vapaatekstiosio

• Abstraktikenttään automaattinen muotoilujen poisto

• Tiedoston muokkaus ja URNin muuttuminen

• Justuksen kautta rinnakkaistallennuslupa (ja siihen liittyvät 
luvat muilta) kirjoittajalta selkeämmin?

• Embargon tarkkuuden asettaminen täsmällisesti minuutilleen
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Opinnäytetöiden palautus ja poistot

 Vain yhdessä ammattikorkeakoulussa Theseus-tallennus on ainoa opinnäytetyön palauttamisen 
vaihtoehto

 14 vastaajaa ilmoitti käytössä olevan lisäksi tallentamisen joko intraan tai muuhun sisäverkkoon

 Myös paperiversioita otetaan edelleen vastaan

 Salaisia töitä on edelleen

 Vaihtoehdon ”Muu, mikä” oli valinnut kaksi vastaajaa. Tarkennuksista kävi ilmi, että tässä 
tarkoitettiin salaisen työn palauttamista julkisena versiona Theseukseen ja kokonaisuudessaan 
oman organisaation järjestelmään. Näin työstä on olemassa kaksi eri versiota.
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Opinnäytetöiden palautus ja poistot

 Poistokäytänteissä oli vaihtelua vastaajien kesken

 Osa ilmoitti ettei tiedä miten poistot tehdään tai ettei asia koske heitä, yhden vastaajan 
ammattikorkeakoulussa poistojen tekemisen todettiin olevan yksiselitteisesti vaikeaa

 Theseuksesta poistetut työt siirrettiin joko käytössä olevaan vaihtoehtoiseen sähköiseen 
tallennuspaikkaan tai opiskelija velvoitettiin toimittamaan se painettuna kirjastoon/arkistoon

 Pyyntö työn poistamiseen tuli yleensä opiskelijalta tai työn ohjaajalta, joskus myös työn tilaajalta

 Joissakin ammattikorkeakouluissa lupa poistamiseen täytyy vielä erikseen pyytää esim. kampuksen 
esimieheltä

 Vastauksissa nostettiin esille myös opiskelijan vastuu ottaa yhteyttä Googleen, jos haluaa 
Theseuksesta poistetun työnsä poistuvan myös Googlen hakutuloksista
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Arkistointijärjestelmä: Onko korkeakoulussanne 
sähköistä arkistointijärjestelmää opinnäytetöille?
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Arkistointijärjestelmä: Onko korkeakoulussanne sähköistä arkistointijärjestelmää 
opinnäytetöille? 1= Kyllä, 2=Ei, 3=On harkinnassa, 

4=On hankinnassa 5=Muu, mikä? 



Arkistointijärjestelmä: avoimesta 
palautteesta

 Suurimmalla osalla vastaajista sähköinen arkistointijärjestelmä oli jo käytössä. Palautteissa nousi 
esille jälleen PAS, joka Theseuksen osalta on ollut valmistelussa jo loppuvuodesta 2017 saakka. 
Paketoinnin ja siirtojen testauksen oli tarkoitus käynnistyä vuoden 2018 alussa.

 Kansalliskirjaston kanssa pidetyssä Theseus-laatupalaverissa keskusteltiin jälleen PAS-toteutuksen 
etenemisestä Theseuksen osalta. PASin käyttöönotto ei juurikaan ole edistynyt, vaikka on olemassa 
sovellus joka haravoi julkaisuarkistojen sisältöä.

 Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimusaineistojen digitaalinen pitkäaikaissäilytys käynnistyi 
5.12.2019, jolloin ensimmäinen aineistopaketti siirrettiin PASiin.
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Onko käytössänne tai suunnitteilla ottaa käyttöön 
opinnäytetyöprojektien ohjaus- ja 
hallintajärjestelmä? Jos on, mikä?

 Suurimmalla osalla vastaajista ko. järjestelmää ei ollut käytössä ja jos olikin, vastaaja ei tiennyt siitä

 Konto (Wihi) –niminen järjestelmä on yhdellä, ja muutama vastaaja ilmoitti heidän 
ammattikorkeakouluillaan olevan kiinnostusta siihen

 Vastaajien keskuudessa oli myös epävarmuutta siitä mitä tuollaisella järjestelmällä tarkoitetaan

 Muutama vastaaja totesi olevansa kiinnostunut saamaan lisätietoa asiasta
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Theseuksessa meneillään oleva kehitystyö

 Word-muotoisen työn tallentamisen esto saatu otettua käyttöön

 Haka-kirjautumisen pohjalta opiskelijan tallennuksen 
pakottaminen oman korkeakoulun kokoelmiin: Kerätään 
parhaillaan tietoa siitä, onko amkeissa tarvittava Shibboleth-
attribuutti käytössä tai käyttöönotettavissa. Toivottavasti saadaan 
käyttöön tänä keväänä.

 Theseus-hakuohjeiden päivitys meneillään

 Saavutettavuus- & PDF/A-konvertointiohjeet

 Mahdollisten massaeditointien jatko korkeakoulujen pyyntöjen 
perusteella

 Ammattikorkeakoulujen Theseus-etusivujen nostojen teko

 Annifin käyttöönotto syksyllä
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Amkin Theseuksen etusivun nostot: 
Kaiken perusta on luotettava metadata

 Metadatan koulutusalojen pohjalta 
(dc.subject.degreeprogram -kenttä) jo nyt saadaan faseteissa 
esille koulutusalat. Kaikki käyttäjät eivät vain käytännössä 
niitä huomaa ja ihmettelevät, miksi Theseuksesta ei löydy 
vanhoja koulutusohjelmakohtaisia kokoelmia.

 Samoin on julkaisujen suhteen, moni ammattikorkeakoulu 
haluaisi rinnakkaistallennuksia erikseen esille. ” Siellä voisi 
olla kokoelma rinnakkaistallenteille erikseen, nyt ne 
hukkuvat sarjajulkaisujen joukkoon.”

 Jos metadatassa on vielä epäkonsistenttia, sitä voidaan 
muokata.
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Etusivulle voidaan nostaa koulutusaloja tai 
julkaisuja paremmin esille 

 Laurean malli: 

 Julkaisujen jako omaan julkaisusarjaan ja 
rinnakkaistallennuksiin esille  helppo 
tehdä, jos metadata on kunnossa

 koulutusalat selkeämmin esille, ei vain 
oikealla faseteissa Tämä aika työläs
rakentaa
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Jaottelu omaan julkaisusarjaan ja 
rinnakkaistallenteisiin metadatan pohjalta

 Käytetty DublinCore-kenttää 
dc.type.other, kenttään voi viedä 
periaatteessa vaikka Julkaisusarja A, 
Julkaisusarja B jne. Nämä täytyy 
kuitenkin aina toistaa samalla tavalla. 

 Justukseen viedessä nämä viedään 
kohdasta:

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

3.4.2020Theseus.fi 23



Miten tehdä nostoja etusivulle?

 Kirjaudu Theseukseen ja mene Theseuksessa oman amkin etusivulle 

 Valitse Sieltä: Toiminnot ja Muokkaa yhteisöä 
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Täältä pääsette muokkaamaan etusivun tekstiä

 Sivu on lähinnä yksinkertaista 
html:ää: linkkejä ja otsikoita

 Linkitetään Theseus-hakuja 
metadataan

 Tekstiä ei voi kielivarioida sivun kielen 
mukaan
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Haut voidaan tehdä suoraan metadatan 
avulla tai käyttää fasettien linkkejä

 Mennään oman kokoelman sivulle, valitaan tämä kokoelma ja tehdään hakuja

 Esim. dc.type.other: Henkilöstön artikkelit rinnakkaistallenteina / Self-archived articles

 Tai fasetista klikataan auki Henkilöstön artikkelit rinnakkaistallenteina / Self-archived articles ja 
kopioidaan linkki 
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Jatko: laittakaa sähköpostia, jos kiinnostaa

 Ilmoittakaa osoitteeseen theseus.rukkaset@lists.metropolia.fi , kiinnostaako asian läpikäynti 
tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin, järjestämme tarvittaessa toisen webinaarin

 Emme järjestä turhaan webinaaria

 Voimme myös tehdä teille valmiita nostoja resurssien rajoissa
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