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Apua ja lisätietoa 
→ FinELibin palveluosoitteesta finelib@helsinki.fi 
→ FinElibin verkkosivuilta osoitteesta finelib.fi 

 
Mikä on Halti ja mihin sitä tarvitaan? 
 
Halti on elektronisten aineistojen hallintajärjestelmä 
FinELib-konsortion jäsenille. Haltista löytyvät omien 
aineistotilaustietojen lisäksi tiedot kaikista FinELib-
aineistoista ja niiden käytöstä sekä useita hyödyllisiä 
raportteja, kuten käyttötilastot ja aineiston hinnan ja 
käytön perusteella laskettavat tunnusluvut. 
Ilmoittautumiset-välilehdestä jotain 
Haltissa kirjastot myös ylläpitävät yhteystietojaan. 
Organisaatiot ovat itse vastuussa yhteystietojensa 
ajantasaisuudesta: tietosuoja-asetus edellyttää, että 
tiedot ovat ajan tasalla ja että esim. eläköityneiden tai 
toisiin tehtäviin siirtyneiden yhteyshenkilöiden tiedot 
poistetaan järjestelmästä. Yhteystietojen ajantasaisuus 
varmistaa sen, että FinELibin tiedotus saavuttaa ne 
henkilöt, jotka pitääkin. 
 
Kirjastot voivat tarkistaa ja päivittää yhteystietonsa 
kirjautumalla Haltiin organisaatiokohtaisilla adm-
tunnuksilla osoitteessa halti.kansalliskirjasto.fi/. 
 
Kirjaston yhteystiedot löytyvät Organisaatio-
välilehdeltä ja lista yhteyshenkilöistä Organisaatio-
välilehden Yhteyshenkilöt-linkin takaa. Yhteystietoja 
voi lisätä, poistaa tai muokata. 
 
Tarkista ainakin nämä: 

 kirjaston osoite ja ALV-tunniste 
 yhteyshenkilölistalla on hankinnan 

pääyhteyshenkilö ja kirjaston / tietopalvelun 
johtaja 

 
 
Pääsy FinELibin kautta hankittaviin e-aineistoihin 
avataan ja rajataan pääsääntöisesti Haltiin 
tallennettavien IP-osoitteiden perusteella. Kirjastot 
ylläpitävät itse IP-osoitetietojaan Haltissa, josta tieto 
muutoksista lähtee automaattisesti kustantajille, 
joiden aineistoja organisaatio tilaa. Jos IP-osoitteet 
eivät ole ajan tasalla, ei aineistoon päästä. Kirjaston on 
myös huolehdittava siitä, että päivitetyt IP-osoitteet 
ovat vain ja ainoastaan aineistoja tilaavan kirjaston 
omia ja omassa käytössä olevia.  
 
 
 
 

 
 
Kirjastot voivat päivittää ja tarkistaa Haltissa olevat IP-
osoitetiedot kirjautumalla Haltiin 
organisaatiokohtaisilla adm-tunnuksilla osoitteessa 
halti.kansalliskirjasto.fi/. 
 
IP-osoitteet löytyvät Organisaatio-välilehdeltä IP-
numerot -linkin takaa. IP-osoitteita voi lisätä, poistaa 
tai muokata. 

→ Lisätietoa IP-osoitteiden hallinnasta ja apua 
yhteysongelmien selvittämiseen: 
www.kiwi.fi/display/finelib/Yhteydet+tilattuihin+aineis
toihin 
 

Mihin muuhun Halti liittyy? 
 
FinELib-toimisto tiedottaa e-aineistohankintaan 
liittyvistä asioista Halti-tietokannan yhteystietojen 
perusteella. FinELibin tiedotus kohdennetaan 
yhteyshenkilölle valitun roolin mukaan. 
Varmistattehan, että ainakin näille kahdelle roolille 
lähetetyt viestit tavoittavat jonkun kirjastossanne: 
 

 Hankinnan pääyhteyshenkilö 
Tiedotus: kaikki Haltista lähetettävät 
aineistonhankintaa koskevat FinELib-viestit, FinELibin 
ohjaukseen ja toimintaan liittyvät viestit ja viestit 
koulutuksista ja tapahtumista 

 
 Kirjaston/Tietopalvelun johtaja 

Tiedotus: vain johtajille tulevia viestejä, esim. FinELibin 
ohjaukseen ja toimintaan liittyvät viestit ja viestit 
tapahtumista (ei aineistokoulutuksia koskevia viestejä) 
 
 
Myös FinELibin ekstranet-käyttäjätunnuksia 
ylläpidetään Haltin yhteystietojen perusteella. 
Lähetämme tunnukset ilman erillistä pyyntöä kaikille 
uusille Haltiin lisätyille yhteyshenkilöille, joilla on 
valittuna jompikumpi yllämainituista 
yhteyshenkilörooleista. Jos yhteystiedot poistetaan 
Haltista, myös pääsy FinELib-ekstranetiin lakkaa. 

→ Mikä on FinELib-ekstranet ja mihin sitä tarvitaan? 
www.kiwi.fi/display/finelib/FinELib-
ekstranet+ja+tunnukset 
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