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Tavoite?



§ Konsepti projektin ensimmäisen vaiheen pilotille:
§ Mahdollistaa esim. tutkijoille aineistojen löytyminen myös elävien henkilöiden henkilötietoja

hakutermeinä käyttäen.
§ à Hyöty käyttäjälle: enemmän hakutuloksia ja relevantimpia hakutuloksia.
§ à Sekundäärinen hyöty: elävien henkilöiden henkilötietojen näkeminen osana metatietoja.

§ Valmiin palvelun konsepti:
§ Tarjota (esim. tutkijoille) pääsy ja aineiston löytyminen verkossa myös

tietosuojattuun aineistoon ja välttää näin (turha) matkustaminen fyysiseen
arkistoon.

Finna-tutkijasali-palvelun tavoite ja konsepti lyhyesti



• Yhteistyössä Kansalliskirjasto, CSC, Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura ja Kansallisarkisto

• Komponentit
• Finna-käyttöliittymä pohjana + uudet toiminnot + UX
• Solr + tietoturva 
• REMS: luvituskäyttöliittymä, pääsyn hallintaa, lokitiedot
• Aineistot haravoidaan ensimmäisessä vaiheessa AHAA-järjestelmästä.
• Käyttäjän tunnistamisessa suomi.fi-tunnistusmekanismi.

Yhteistyöprojekti



§ Ensimmäinen vaihe
§ henkilötietoa sisältävät metatiedot

§ Alkoi 2019 tammikuussa
§ 2020 keväällä beta-tuotannossa
§ Ei vielä aktiivista markkinointia käyttäjille

§ Seuraavat vaiheet
§ Ei aikataulutettu, tutkitaan erilaisia 

mahdollisuuksia ja ratkaisuvaihtoehtoja
§ henkilötietoa sisältävät aineistot
§ arkaluontoista henkilötietoasisältävät 

metatiedot

Aikataulu
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§ Tulevaisuudessa mahdollinen kaikille, joiden aineisto tai metatieto sisältää 
tietosuojattuja tai muuten rajoitettuun käyttöön tarkoitettuja tietoja. 

§ Edellyttää erityisiä piirteitä metatiedossa ja näin ollen myös 
kokoelmanhallinta- ja kuvailujärjestelmissä.
§ Rajoitusmerkinnät eri tiedonsiirtoformaateissa
§ Järjestelmässä pitää pystyä esimerkiksi merkitsemään rajoitettavat tiedot ja rajoituksen kestokin 

mielellään.

§ Mukaantulon aikataulua ei vielä ole, ensin tutkitaan pilottivaiheen tulokset.

Kenelle ja milloin, organisaatioiden mukaantulo?
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Vastaamme 
mielellämme 

kysymyksiinne klinikalla 
Jukka Saarisen (SKS) 
kanssa, tervetuloa!
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