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Theseuksen rakennusvaihe 

• Rakentaminen aloitettiin amkien Open Access-

hankkeella, vetäjänä Anna-Kaisa Sjölund ja 

asiantuntijoina KK:n Samu Viita sekä Turre Legalin 

Herkko Hietanen 

• Pilottivaiheessa 2008-2009 mukana 11 

pilottikorkeakoulua, vuonna 2011 kaikki OKM:n alaiset 

amkit mukana, hanke loppui joulukuussa 2009 
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Theseuksen ylläpito nyt 

• Amk-kirjastot maksavat yhden 

henkilötyövuoden ylläpitoon ja kehittämiseen 

keväästä 2010 lähtien: 

• ½ htv Theseus-rukkaset: Tiina Tolonen, 

Sanna Savolainen & Minna Marjamaa 

• ½ htv KH:n tekninen asiantuntija Samu Viita 

• Työnä käyttäjätuki (kirjastojen ja 

opiskelijoiden kyselyt) sekä palvelun 

kehittäminen 
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Suomen suurin julkaisuarkisto 

•  

•Kokotekstijulkaisujen määrässä suurin 

 julkaisuarkisto 

• Toukokuussa 2012 40 000. tallennus, tallennustahti 

 tällä hetkellä yli 12 000 vuosi 

• Aktiivisimpina aikoina yli 300 tallennusta / vrk 

• Kuukausittain keskimäärin 100 000 kävijää ja 

 suosituimpia töitä ladattu yli 20 000 kertaa / työ  
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Yhteiset käytänteet  
Lahdenperä & Ranta, kysely 2012 

• Julkaisusopimus, opiskelija tallentaa itse 
• Creative Commons –lisenssit 

• Tallentaminen vapaaehtoista, OKM:n mukaan opinnäytetyö 

 oltava julkinen  
• sähköisen tallentamisen vaihtoehtoiset tavat paperinen versio kirjastoon (16/25) 

amkia) tai intraan tallennus sähköisessä muodossa ( 6/25 amkia) 

• Poistamisen perusteet vaihtelevat amkeissa 

• Pilotista asti keskustelua tallennuksen rajoittamisesta 

 arvosanan perusteella, periaate kuitenkin että tallennus 

 oltava kaikille mahdollista 
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Ongelmakohtia 
▶  Shibboleth-tunnistautuminen ei vielä käytössä kaikissa 

amkeissa, ongelmina tietoturvassa puutteita ja työt 

menevät vääriin kokoelmiin  

▶ Pitkäaikaissäilytys ratkaisematta 

▶ Metadatan siirto Voyageriin (toivottu osassa kirjastoja 

alusta asti) 

▶ Asiasanoitus <-> kokoteksti-indeksointi 

▶ DSpace-hakumahdollisuudet 
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Palvelun hallinta 

1.  Tietokanta DSpace Kansalliskirjaston ylläpidossa 
• Päivitetty uuteen versioon tammikuussa 2012, samalla uudistettu ulkoasu 

2.  Etusivu, jossa linkit tiedonhakuun, tallennukseen ja 

ohjeet 
• CMS-järjestelmä (Liferay) kaupallisen yrityksen hallinnassa, leiska heidän 

takanaan eikä muutettavissa ilman heidän toimenpiteitään  

• Seinäjoen koulutuskuntayhtymän palvelimella itse sivun sisältö 

• Tavoitteena siirtyä nykyisestä hankalasta CMS-järjestelmästä pois, tehdä 

DSpace-palvelun etusivusta koko Theseus-palvelun etusivu ja rakentaa 

erillinen tallennussivu 

• Uusi tallennussivu rakennettu valmiiksi ja se oli tarkoitus ottaa käyttöön 

1/2012, mutta käyttöönotto viivästyi palvelintilan tarjoajan muuttuneen 

tilanteen vuoksi 
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Rinnakkaistallennus 

• Loppusyksyllä 2009 Arene ry antoi Open Access  

 –julkilausuman, joka suosittaa tutkijoita ja 

 opettajia rinnakkaistallentamaan 

 tutkimusartikkelinsa Theseukseen 

• Toistaiseksi alle 500 tallennusta, joista iso osa 

 amkien omien julkaisusarjojen julkaisuja 

• Prosessit saatava amkeissa kuntoon tarkoitusta 

 varten, johdosta ja t&k-hallinnosta käsin sekä 

 liitettävä julkaisuprosesseihin ja 

 palkitsemismalleihin 
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Streamaus 

• Pilottivaiheessa selvitettiin ensimmäisen kerran ja 

 tehtiin testausta, palvelu oli kankea ja hankala 

•  2011 Tiina Tolonen teki uuden selvityksen 

 tekijänoikeuskysymyksistä ja mahdollisista 

 teknisistä ratkaisuista 

• Syksyllä 2012 tarkoitus ottaa käyttöön:  
• KK rakentaa palvelun  

• tallennus aloitetaan tekijänoikeusvapaasta aineistosta 
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