
Theseus ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut 
Tietosuojailmoitus 
EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679) art 13, 14  
 
1. Rekisterinpitäjä  
 
Arene ry.  
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry.  
Pohjoinen Makasiinikatu 7 A 2  
00130 HELSINKI  
Puh. 040 766 7805 
 
Y-tunnus 1059534-3 
 
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa  
Minna Marjamaa, Tiina Tolonen 
AMKIT-konsortio,  
c/o Laurea-ammattikorkeakoulu  
Ratatie 22 
01300 Vantaa 
Email: minna.marjamaa@laurea.fi, tiina.tolonen@oamk.fi, 
Puhelin: +358 46 856 7463, +358 40 141 5068   
 
 
3. Tietosuojavastaava 
 
Marjo Valjakka 
Laurea-ammattikorkeakoulu 
Ratatie 22 
01300 Vantaa 
 
4. Rekisterin nimi  
 
Theseus ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut 
 
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste 

 

Theseus –julkaisuarkistossa julkaistaan ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä sekä 
avoimia julkaisuja. 

Rekisteröityneiden käyttäjien henkilötietoja käsitellään käyttöoikeuksien hallintaan liittyen. 
Käyttäjän sähköpostiosoitetta käytetään palvelun toimintaan liittyvien viestien 
välittämiseen. Tietoja käsitellään palvelun toteuttamisen mahdollistamiseksi 
ammattikorkeakouluissa. 

Theseuksen aineistojen osalta Arene ry. on rekisterinpitäjä ja Kansalliskirjasto toimii 
tietojen käsittelijänä. 

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. 

 
 



 
6. Rekisterin tietosisältö  
 
Julkaisujen metatiedot ja kokotekstit, julkaisujen julkaisulupatiedot. 

 Rekisteröidyn käyttäjän tiedot  

 Nimi 

 Sähköpostiosoite  

 
7. Säännönmukaiset tietolähteet  
 
Opinnäytteen tallentamisen yhteydessä opiskelijan syöttämät tiedot. 
Julkaisujen tallennuslomakkeella annettavat tiedot julkaisusta. Julkaisuista kerätyt 
bibliografiset tiedot. 
 
Rekisteröityneet käyttäjät eli palvelua hallinnoivat virkailijat ja aineistoja tallentavat henkilöt 
tallentavat itse tietonsa Theseus-julkaisuarkistoon. 

 
8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja vastaanottajaryhmät 
 
Julkaisutiedot ovat avoimesti luettavissa www-selaimella. Julkaisujen metatietoja 
haravoidaan säännöllisesti OAI-PMH –rajapinnan kautta seuraaviin palveluihin: Finna, 
Open Access Theses and Dissertation OATD ja Bielefeld Academic Search Engine BASE. 
 

Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella:  

☐ Ei  

☒ Kyllä, lisätietoa ulkoistetusta käsittelystä: Theseus - julkaisuarkisto on Kansalliskirjaston 

ylläpitämä palvelu. Kansalliskirjasto toimii henkilötietojen käsittelijänä. 
 

Pääsääntöisesti tietoja ei siirretä, mutta palveluun kytketyt sosiaalisen median painikkeet 
saattavat välittää palvelun käyttöä koskevia tietoja myös EU/ETA-alueen ulkopuolella 
sijaitseville palveluntarjoajille. 

Julkaisutiedot ovat avoimesti luettavissa www-selaimella myös EU- ja ETA – maiden 
ulkopuolella. Avoimesti julkaistujen julkaisujen kuvailutiedot ovat luettavissa OAI-PMH-
rajapinnan kautta. 

Palvelu käyttää toistaiseksi omien aineistojensa käytön seurantaan Google Analyticsiä, 
joka välittää tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Lisätietoja Googlen analytiikka-
seurannasta löytyy Googlen tietosuojasivulta. Käyttäjä voi halutessaan estää Google 
Analytics -seurannan: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet  
 

Theseus on Kansalliskirjaston ylläpitämä DSpace-pohjainen avoin julkaisuarkisto. 
Kansalliskirjasto vastaa julkaisuarkiston ylläpidosta ja varmuuskopioinnista. Kehitystyö 
tehdään yhdessä AMKIT-konsortion ja Kansalliskirjaston kanssa. Avoimessa 
julkaisuarkistossa julkaisujen metatiedot ja itse julkaisut ovat kaikkien avoimesti 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


käytettävissä verkon kautta. Tietojen tallentamiseen Theseukseen on sovituilla 
ammattikorkeakoulujen kirjastojen henkilökunnan jäsenillä erilliset käyttäjätunnukset ja 
salasanat, joilla he kirjautuvat järjestelmään. Myös järjestelmän ylläpitäjillä 
Kansalliskirjastossa on omat käyttäjätunnukset ja salasanat järjestelmän ylläpitoa varten. 

Tietoja säilytetään ainoastaan sähköisessä muodossa. Lokitietoihin pääsevät käsiksi 
ainoastaan palvelun ylläpidosta vastaavat Kansalliskirjaston työntekijät. Rekisteröityneiden 
käyttäjien tietoihin pääsevät käsiksi myös aineistojen käsittelystä vastaavat palvelua 
käyttävien organisaatioiden henkilökuntaan kuuluvat työntekijät, jotka tunnistetaan omalla 
käyttäjätunnuksella ja salasanalla. 

 

10. Henkilötietojen säilytysaika ja tietojen poistaminen  
 
Julkaisujen tiedot pysyvät järjestelmässä yhtä kauan kuin julkaisut ovat avoimesti 

saatavilla. 

11. Tarkastusoikeus 

Tarkistaakseen, mitä henkilötietoja käyttäjästä on kerätty palveluun, käyttäjän tulee ottaa 
yhteys palvelun ylläpitoon Theseus.fi-sivuston yhteydenottolomakkeella 
https://www.theseus.fi/feedback  

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista 

Theseus-palvelussa rekisteröitynyt käyttäjä tallentaa itse tietonsa. Tietoja voidaan muuttaa 
ottamalla yhteyttä oman ammattikorkeakoulun kirjastoon. 

Theseus-palvelun kautta tarjottavista aineistoista ja niitä kuvailevista tiedoista vastaa 
Arene ry ja AMKIT-konsortio. Aineistoissa ja kuvailutiedoissa saattaa olla henkilötietoja, 
kuten henkilönimiä tai -kuvia. Jos aineistoon tai sen kuvailutietoihin liittyvistä 
henkilötiedoista on tarve esittää kysymyksiä tai esimerkiksi tehdä tietoihin oikaisuja tai 
vaatia tietojen poistoa, Theseus-palvelun käyttäjä voi olla yhteydessä sen 
ammattikorkeakoulun kirjastoon, joka on tuonut aineiston palveluun. 

Henkilötietojen käsittelystä voi pyytää tietoja ottamalla yhteyttä palvelun ylläpitoon 
Theseus.fi-sivuston yhteydenottolomakkeella https://www.theseus.fi/feedback . Käyttäjällä 
on oikeus tietojensa tarkastamiseen ja oikaisuun. 
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