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Sisältö

 Mikä on HAKA ja mikä on HAKA-pilotti?

 Miksi pilotoidaan – mitä pilotoidaan?

 Tavoitteet  ja vaikutukset  – pilotissa ja sen jälkeen?
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Mikä on Haka?
 Haka-tunnistautuminen on yliopistojen ja korkeakoulujen yleisin 

käyttäjien tunnistusjärjestelmä (noin 326 000 loppukäyttäjää 50 
jäsenorganisaatiossa).

 Organisaatio myöntää käyttäjilleen Haka-käyttäjätunnuksia ja huolehtii 
niiden ajantasaisuudesta, esimerkiksi työsuhteen päättyessä.

 Organisaatio todentaa henkilöllisyyden ja tunnistaa käyttäjän ennen 
tunnuksen myöntämistä.

 Jäseneksi voivat liittyä yliopistot ja ammattikorkeakoulut
 lailla perustetut, julkista tehtävää suorittavat tieteen ja taiteen toimielimet, 

viranomaiset ja tutkimuslaitokset (esim. Ilmatieteen laitos, Kansallisarkisto, THL)
 yliopistolliset sairaalat (KYS)
 em. organisaatioiden opetus- ja tutkimustoimintaa tukevat organisaatiot (kuten 

CSC).
 Vain verkoston jäsenet voivat olla kotiorganisaatioita. 

https://wiki.eduuni.fi/display/CSCHAKA/Luottamusverkko
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Kirjautuminen käyttäjäksi

Onnistuneen tunnistautumisen jälkeen 
käyttäjä ohjautuu digi.kansalliskirjasto.fi -
palveluun.
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Mikä on Kansalliskirjaston HAKA-pilotti
 Projektin tavoitteena on tukea ja edistää yliopistojen ja korkeakoulujen 

tutkimusta ja opetusta avaamalla kotimaiset digitaaliset sanoma- ja 
aikakauslehtiaineistot vuoteen 2010 asti  käyttöön digi.kansalliskirjasto.fi-
palvelun kautta. https://digi.kansalliskirjasto.fi/etusivu

 Ensin projektissa hankittiin rahoitus ja rakennettiin Haka-tunnistautumisen
tekninen toteutus digi.kansalliskirjasto.fi –palveluun 

 Nyt käyttäjälle voidaan hänen kotiorganisaatiostaan saatavien tietojen 
perusteella teknisesti avata pääsy niihin Digissä oleviin aineistoihin, joihin 
tällä on sopimusten perusteella käyttöoikeus.

 Käyttäjää informoidaan aineiston sallituista käyttötarkoituksista ja häneltä 
pyydetään vahvistus, että käyttötarkoitus on sopimuksen mukainen.

https://digi.kansalliskirjasto.fi/etusivu
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Pilotissa mukana olevat organisaatiot

Helsingin yliopisto humanistinen tiedekunta - opiskelijat, tutkijat ja henkilökunta)

Ruralia-instituutti - henkilökunta

Jyväskylän yliopisto Yliopiston henkilökunta ja opiskelijat

Oulun yliopisto HIKUVIE-tutkinto-ohjelma

Tampereen yliopisto historian, viestinnän ja media sekä journalistiikan tutkijat ja 
opettajat

Turun yliopisto Kulttuurihistorian oppiaineen tutkimusryhmä
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Pilotissa käytettävissä oleva aineisto
 Kaikki Kansalliskirjaston digi.kansalliskirjasto.fi –

palvelussa olevat sanoma- ja aikakausilehtiaineistot 
vuoteen 2010 saakka ( myös tekijänoikeudenalainen 
käyttörajoitettu aineisto ). 

 Aineiston käytön tulee liittyä tutkimukseen ja opetukseen

 Pilottikäyttö on osallistuville organisaatioille maksutonta -
Kopiosto saa tekijänoikeuskorvauksen Opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä.
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HAKA- pilotti mahdollistaa kirjautuneille

 Digitaalisen lehtiaineiston selailun, lukemisen ja kopioinnin

 Tiedonlouhinnan ja omien datasettien tekemisen

 Datasettien tallentamisen Tampereen Tietoarkistoon ja 
uudelleenkäytön

Klassikkokirjasto / Kirjahistoria projektin kirja-aineisto (n. 2000 kirjaa) 
tulee käyttöön vuonna 2019.  Kartoitetaan palveluja ja niiden 
kehittämiskohteita.
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Mitä HAKA-pilotissa tehdään
 pilotoidaan Haka-tunnistautumisen käyttöä Digi-järjestelmässä 
 varmistetaan, että tekninen toteutus mahdollistaa 

lehtiaineistojen tarkoituksen mukaisen käytön tutkimuksessa ja 
opetuksessa.

 kehitetään toimintaa palautteen perusteella
 varmistetaan, että sopimusmallit ovat toimivia
 kehitetään raportointia ja kootaan tietoa digitaalisten 

lehtiaineistojen käytöstä: käytön määrästä, tarpeellisuudesta ja 
käyttömahdollisuuksista

 edistetään digitaalisten lehtiaineistojen käyttöä tutkimuksessa ja 
opetuksessa eri tieteen aloilla

 selvitetään jatkoa – mm. rahoitus, sopimukset, toimintamallit
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Kiitos
Kommentteja - Kysymyksiä

pirjo.karppinen@helsinki.fi

mailto:pirjo.karppinen@helsinki.fi
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Pilotointivalmius
 Haka-tunnistautuminen on Digissä toimintona käytössä. 
 Aineistot voidaan avata pilottiin kun:

 Kopioston kanssa on sovittu, mitä aineistoja pilotointi koskee,
 Kopiostolta saadaan sopimus Kansalliskirjasto ja 

pilottiorganisaatiot ovat hyväksyneet ja allekirjoittaneet 
pilotointisopimuksen

 Korvausten maksamisesta on sovittu
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Käyttöoikeuden rajaaminen
 Digissä pääsyä aineistoihin voidaan rajata antamalla valtuutus 

Hakan käyttäjäattribuuttien perusteella.
 Rajausten asettaminen pyritään Digissä mahdollistamaan 

siten, että voidaan toimia käyttäjälähtöisesti.
 Haasteita:

 Kotiorganisaatioissa on erilaisia käyttäjäryhmiä, jotka esimerkiksi 
eivät noudata yksikkörajoja.

 Suurin osa käyttäjäattribuuteista on vapaaehtoisia, jolloin niiden 
käyttö on kotiorganisaation päätettävissä.

 Hakan skeema ohjaa joidenkin käyttäjäattribuuttien sallittuja 
arvoja, mutta kotiorganisaatiot määrittävät arvojen merkityksen 
omien käytäntöjensä mukaan.

 -> Yleisten useita organisaatioita koskevien sääntöjen tekeminen 
luotettavasti on vaikeaa.

Katso mm.: https://rr.funet.fi/rr/publicattributelist.php?type=idp&lang=fi&fed=1&env=plone
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Tiedot, joilla Haka-tunnistetulle käyttäjälle 
asetetaan käyttöoikeus aineistoon

Organisaatio (yliopisto, korkeakoulu)

eduPersonEntitlement
(henkilölle on myönnetty 

oikeus käyttää organisaation 
lisensoimaa aineistoa)

eduPersonAffiliation 
(suhde organisaatioon, 

esim. henkilökunta)

OU (yksikkö, kuten 
tiedekunta)

eduPersonAffiliation

Käyttötarkoituksen vahvistus

OU

Henkilökunta

Lehtiaineisto
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