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§ 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



§ 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

Koko projektin aikataulu ei ole vielä selvillä
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Projektin ensimmäisen vaiheen aikataulu

Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan metatiedoissa olevien
rajoitetun pääsyn henkilötietojen (elävien henkilöiden)
haku ja näyttäminen

2019 
tammikuu

2020
kesäkuu

Nyt



§ Vaatimuksia on tarkennettu ja selkiytetty.
§ Juridiset vaatimukset eivät ole vielä valmiit.

§ Uusia vaatimuksia mm. käyttötarkoituksen ilmoittamisen tiheyteen.
§ Pilottivaiheen näkymän valinta (finna.fi vai ei finna.fi)
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§ Keskusteltu palvelun ja järjestelmäkomponenttien vastuista ja 
omistajuudesta.

§ Sovittu tietoturvavastuista ja -käytännöistä VAHTI-ohjeen perustason 
vaatimusten mukaisesti (osa toteutetaan korkeamman tason vaatimusten 
mukaisesti joka tapauksessa)
§ Työ jatkuu edelleen.

§ Käyttäjätestaukset alkaneet
§ aluksi testataan lähinnä konseptin ymmärrettävyyttä, koska vaatimusmäärittely on kesken
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• AHAA-järjestelmä (KA)
• Pilottiaineistot (metatiedot) (SKS)
• Vaatimusmäärittely (SKS, KA, KK)
• Juridinen vaatimusmäärittely 

(ohjausryhmä + projektiryhmä)
• Finna-käyttöliittymän UX-

suunnittelu (KK)
• Finna-käyttöliittymän tekninen 

kehittäminen (KK)
• Käyttäjän tunnistamisessa suomi.fi-

tunnistusmekanismin liittäminen osaksi 
finnan kirjautumisvaihtoehtoja.

• Solr (hakuindeksi)(CSC. KK)
• Tietoturva (CSC)
• REMS (luvituskäyttöliittymä, pääsyn 

hallintaa, lokitiedot)(CSC)

Projektin komponentit / työpaketit ja vastuuorganisaatiot
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