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1. TIIVISTELMÄ

1. TIIVISTELMÄ
HAKA-projekti (5/2002-2/2004) oli yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen ATK-keskusten tai vastaavien yksiköiden sekä tieteen tietotekniikan keskus CSC:n yhteisprojekti,
jonka päämäärä oli tukea käyttäjähallinnon (arkipuheessa käyttäjän tunnistamisen) kehitystyötä korkeakoulujen sisäisissä ja yhteisissä palveluissa. Projektin pyrki tavoitteeseensa laatimalla selvityksiä, kartoituksia ja määrityksiä aihepiiriinsä liittyvistä asioista
sekä järjestämällä koulutusta ja pilotteja. Projektin laajuus oli 2,8 henkilötyövuotta ja
sen pilottien 2,3 henkilötyövuotta.
Projekti esittää seuraavia suosituksia ja toimenpide-ehdotuksia, joiden perustelut käydään läpi tuonnempana dokumentissa.
Sisäinen käyttäjähallinto
Kukin korkeakoulu
• käy läpi henkilötietojen hallinnan suunnitteluun ja toteutukseen liittyvän korkeakoulun sisäisen tehtäväjaon tarkoituksenmukaisuuden.
• käy läpi käyttäjähallintonsa toimintaprosessien ja –mekanismien nykytoteutuksen, ja ryhtyy tarvittaessa välittömiin toimenpiteisiin niiden kohentamiseksi.
Korkeakoulut yhdessä tieteen tietotekniikan keskus CSC:n kanssa
• saattavat loppuun HAKA-projektissa käynnistetyn ”käyttäjähallintokoulun”, eli
korkeakoulujen sisäisen käyttäjähallinnon kohentamiseen tähtäävän yhteishankkeen ensimmäisen vuosikurssin.
• organisoivat ”käyttäjähallintokoulun” toisen vuosikurssin, kun halukkaita korkeakouluja saadaan kokoon riittävästi.
WWW-kirjautuminen korkeakoulun sisällä
Korkeakoulut yhdessä tieteen tietotekniikan keskus CSC:n kanssa
• järjestävät pilotin ulkoiseen autentikontipalvelun tarjoajaan tukeutumisesta
www-kirjautumisessa (esimerkiksi tunnistautuminen pankin kertakäyttösalasanan avulla korkeakoulun www-palvelimelle unohtuneen salasanan vaihtamista
varten).
Kukin korkeakoulu
• vertaa www-kertakirjautumisen hyötyjä ja toteutuksen kustannuksia omista lähtökohdistaan (käyttäjätietokannan nykytaso, kirjautumiseen potentiaalisesti nojautuvat palvelut).
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Korkeakoulurajat ylittävä käyttäjän tunnistaminen
Korkeakoulut yhdessä tieteen tietotekniikan keskus CSC:n kanssa
• ryhtyvät välittömiin toimenpiteisiin korkeakoulujen ja palveluntarjoajien muodostaman luottamusverkoston perustamiseksi, joka päättää korkeakoulurajat ylittävän käyttäjätunnistamisen käyttöönotosta Suomessa.
Edellisen toteuttamiseksi osapuolet
• perustavat luottamusverkoston rakentamisen ja käytön edistämistä ja koordinaatiota varten ohjausryhmän, jonka tieteen tietotekniikan keskus CSC kutsuu koolle.
• antavat infrastruktuurin keskitettyjen teknisten osien ylläpidon tieteen tietotekniikan keskus CSC:lle.
• ryhtyvät toimenpiteisiin tarvittavien sopimuksellisten järjestelyjen selvittämiseksi
ja sopimusten laatimiseksi.
• jatkavat HAKA-projektissa käynnistettyä korkeakoulurajat ylittävien palveluiden
pilotointia ja liittävät mukaan uusia palveluja ja kotikorkeakouluja.
• rakentavat korkeakoulurajat ylittävän käyttäjätunnistamisen teknisen toteutuksen
Shibboleth-tekniikan varaan.
Kukin korkeakoulu
• varmistaa, että korkeakoulun sisäinen käyttäjätunnushallinto saatetaan kahden
vuoden kuluessa sellaiselle minimitasolle, joka mahdollistaa luottamusverkostoon
liittymisen.
• ottaa edellytyksensä huomioiden käyttöön Shibboleth-palvelimen, joka mahdollistaa pilottijärjestelyyn liittymisen.
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2. JOHDANTO

2. JOHDANTO
Käyttäjähallinto voidaan jakaa kolmeen kokonaisuuteen
• henkilötietojen hallinnointi (käyttäjätunnusten avautuminen ja sulkeutuminen, henkilötietojen ylläpito ja synkronointi eri henkilörekistereissä ml.
opiskelija-, työntekijä- ja käyttäjärekisterit)
• käyttäjän henkilöllisyyden todentaminen (autentikointi)
• käyttäjän käyttöoikeuksien hallinnointi (auktorisointi) esimerkiksi käyttäjän roolin avulla.
Toisaalta käyttäjähallinto voidaan jakaa myös
• korkeakoulun sisäiseen käyttäjähallintoon, jossa tarkastellaan yllä olevaa
kolmea kohtaa korkeakoulun sisällä
• korkeakoulujen väliseen l. korkeakoulurajat ylittävään käyttäjätunnistukseen,
jossa yllä olevia asioita tarkastellaan toimintaympäristössä, jossa tietoverkossa tarjottavan palvelun tuottaa joku muu kuin se korkeakoulu, jossa
käyttäjä on opiskelijana tai työntekijänä (esim. opiskelijan tunnistaminen
toisen korkeakoulun tarjoaman verkkokurssin oppimisalustaan tai korkeakoulujen yhteiseen kansalliseen portaaliin).

2.1. Henkilötietojen hallinnointi
Perinteisesti käyttäjän henkilötietoja sijaitsee monessa korkeakoulun ylläpitämässä relaatiotietokannassa, kuten opiskelija-, työntekijä- ja käyttäjärekistereissä ym. Näiden tietoja
voidaan synkronoida erilaisten näkymien, skriptien tai tarkoitukseen varta vasten suunniteltujen metahakemistotuotteiden avulla. Yleistyvä standardi tekniikka käyttäjärekisterin kanssa asioimiseen on LDAP–protokollaan perustuva LDAP-hakemisto.

2.2. Henkilöllisyyden todentaminen
Perinteisesti käyttäjän henkilöllisyys todennetaan salasanalla. Tämä luotettavampia välineitä ovat mm. kertakäyttösalasanat (pankit), varmenteet (sähköinen henkilökortti,
korkeakoulujen HSTYA-projekti) ja erilaiset, esimerkiksi tekstiviestiin perustuvat mobiilisovellukset.

2.3. Käyttöoikeuksien hallinnointi
Perinteisesti käyttöoikeus on annettu käyttäjälle yksitellen ja implisiittisesti antamalla
hänelle käyttäjätunnus kyseiseen järjestelmään. Käyttäjätunnuksen ja käyttöoikeuden
käsitteellinen erottaminen toisistaan tarkoittaa, että käyttäjällä on yksi käyttäjätunnus,
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jota hän voi käyttää niissä (ja vai niissä) tietojärjestelmissä, joihin hänellä on käyttöoikeus. Rooliin perustuvassa pääsynvalvonnassa käyttöoikeutta ei anneta käyttäjille yksitellen, vaan se perustuu hänen rooliinsa (esim. vain läsnä olevalla tutkinto-opiskelijalla
on oikeus ilmoittautua tenttiin ja vain yliopiston hallintohenkilökunnalla on oikeus
selata tentti-ilmoittautumisia).

2.4. Korkeakoulurajat ylittävä käyttäjätunnistus
Jos palvelun, joka edellyttää käyttäjän tunnistamista, tuottaa joku muu kuin käyttäjän
oma korkeakoulu (”kotikorkeakoulu”), tulee lisähaasteina mm.
• luottamus. Voidakseen käyttää kotikorkeakoulun käyttäjärekisteriä (sen sijaan että ylläpitäisivät omaa päällekkäistä) ulkopuolisen palveluntarjoajan
tulee luottaa käyttäjärekisterin tietojen ajantasaisuuteen. Toisaalta kotikorkeakoulun tulee luottaa siihen, että palveluntarjoaja käsittelee saamiaan
henkilötietoja (erityisesti salasanaa, jos se näkyy palveluntarjoajalle) asiaankuuluvalla huolellisuudella.
• tietosuoja. Henkilötietojen luovuttamista kotikorkeakoulusta palveluntarjoajalle säätelee henkilötietolaki.
• henkilötietojen esitystavan ja merkityksen yhteismitallisuus. Kaikkien korkeakoulujen tulee esimerkiksi ymmärtää sana ”opiskelija” samalla tavalla.
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3. KÄYTTÄJÄTIETOJEN HALLINNOINTI KORKEAKOULUN SISÄLLÄ

3. KÄYTTÄJÄTIETOJEN HALLINNOINTI
KORKEAKOULUN SISÄLLÄ
3.1. Taustaa
Perinteisesti korkeakoulun henkilörekisterit, kuten opiskelija-, henkilökunta-, avainhallinta ja kulunvalvontarekisterit sekä tietojärjestelmien käyttäjätietokannat ja puhelinvaihteen tietojärjestelmät elävät omaa elämäänsä sijoitettuna korkeakoulun eri
yksiköihin. Jos opintotoimisto kirjaa opiskelijan valmistuneeksi, ei ATK-keskus välttämättä saa tietoa, että hänen käyttäjätunnuksensa tulisi sulkea. Samalla tavalla henkilökunnan jäsenen uuden työhuoneen numero jää kirjaamatta kirjaston asiakasrekisteriin.
Korkeakouluissa tulisi pyrkiä järjestelyyn, jossa henkilön kutakin henkilötietoa ylläpidetään vain yhdessä paikassa, mistä henkilötietojen muutokset heijastuvat kaikkiin muihin järjestelmiin. Esimerkiksi opintojen päättyminen aiheuttaa käyttäjätunnuksen ja
kulkuoikeuksien sulkeutumisen.

3.2. HAKA-projektin toimenpiteet
HAKA-projektin puitteissa järjestettiin
• pilotti Savonia-ammattikorkeakoulussa (aka Pohjois-Savon amk), jossa pilotoitiin Microsoftin alkusyksystä 2003 julkistamaa MIIS-metahakemistotuotetta. Savonia-amk nivelsi MIIS:n korkeakoulun opiskelija- ja
henkilökuntarekistereihin sekä Windows-toimialueisiin ja LDAP-hakemistoihin. Savonia-amk:n kokemukset MIIS-tuotteesta olivat positiivisia, ja
tuote jää korkeakoulussa pilotin jälkeen tuotantokäyttöön.
ht tp://w w w.csc.f i/suomi/funet /middleware/projek tit /haka > pilotit
• käyttäjähallintokoulu, jossa korkeakoulujen ATK-keskusten edustajia koottiin säännöllisiin tapaamisiin, joissa käytiin läpi käyttäjätietojen hallinnoinnin periaatteita ja toteutusta. Osallistujia kannustettiin jalkauttamaan
tapaamisten hedelmät omassa korkeakoulussaan. Osallistujat mm. laativat
kuvauksen korkeakoulunsa käyttäjähallinnon nyky- ja tavoitetilasta. Kouluun osallistui 16 henkilöä 8 yliopistosta ja 19 henkilöä 10 amk:sta.
ht tp://w w w.csc.f i/suomi/funet /middleware/projek tit /haka > käyttäjähallintokoulu

3.3.

Arvio nykytilasta

Käyttäjätietojen hallinnoinnin nykytilaa on viime vuosina selvitetty korkeakoulujen
yhteisprojektissa seuraavasti:
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KATO-kartoituksissa

7 korkeakoulua

HAKA-kartoituksissa

5 korkeakoulua

HAKA-käyttäjähallintokoulussa

15 korkeakoulua

Yhteensä

27/49 OPM:n hallinnonalan korkeakoulua

Näistä käyttäjätietojen ylläpito on kartoitushetkellä hoidettu asiaankuuluvasti 5:ssä, joskin asiaa on sen jälkeen pyritty kohentamaan mm. käyttäjähallintokoulun kautta.
Erityinen kipupiste ja mittari käyttäjätietojen asiaankuuluvassa ylläpidossa on käyttäjätunnusten sulkeutuminen: ainoa luotettava tapa käyttäjätunnusten sulkemiseen on
käyttäjärekisterin ylläpito opiskelija- ja työntekijärekisterin tietojen avulla. Kun yhteys
rekistereiden välille on saatu rakennettua, on myös käyttäjän keskeisten roolitietojen
ylläpidon automatisointi mahdollista.

3.4.

Toimenpide-ehdotukset

Kukin korkeakoulu
• käy läpi henkilötietojen hallinnan suunnitteluun ja toteutukseen liittyvän korkeakoulun sisäisen tehtäväjaon tarkoituksenmukaisuuden.
Henkilötiedot on perinteisesti nähty tietojärjestelmäasiana, ja siksi ne ovat
korkeakoulujen sisäisessä organisaatiossa kuuluneet kyseisen tietojärjestelmän omistavan yksikön vastuulle. Esimerkiksi ATK-keskuksen tehtävä on
ollut ylläpitää opiskelijoiden yleiskäyttöisten Unix- tai Windows-ympäristöjen käyttäjätunnuksia, opiskelijarekisteristä on huolehtinut opintotoimisto.
Kirjastojärjestelmän asiakastiedoista on vastannut kirjasto ja kulunvalvontaan käytetyistä sähköisistä avaimista tilapalvelut. Kun korkeakoulujen
henkilörekistereitä aletaan integroida toisiinsa, muuttuu fokus erillisten
tietojärjestelmien hallinnasta tiedon ja tietovirtojen hallinnaksi, mikä saattaa aiheuttaa tarpeen myös asian erilaiselle organisoimiselle korkeakoulun
sisällä.
Riippumatta siitä, kuinka eri tietojärjestelmien ylläpito ja omistajuus on
organisoitu, korkeakoulun tulisi huolehtia siitä, että korkeakoulussa on
nimetty taho, joka tarkastelee ja kehittää henkilötietojen hallinnointia
kokonaisuutena. Muussa tapauksessa päädytään tilanteeseen, jossa organisaatioyksiköt ylläpitävät toisistaan tietämättöminä henkilörekistereitä, jotka
sisältävät päällekkäistä ja ennen pitkää myös ristiriitaista tietoa. Yleiskäyttöisten tietojärjestelmien käyttäjätunnukset ovat tässä kokonaisuudessa
vain yksi osatekijä, muita henkilörekistereitä ovat mm. opiskelija- ja työntekijärekisterit, oppimisympäristöt, kulunhallinta, puhelinvaihde ja kirjaston asiakasrekisteri.
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• käy läpi käyttäjähallintonsa toimintaprosessien ja –mekanismien nykytoteutuksen, ja ryhtyy tarvittaessa välittömiin toimenpiteisiin niiden kohentamiseksi.
Käyttäjätietojen asianmukainen ylläpito kuuluu hyvään hallintoon ja on
korkeakouluille lakisääteinen velvollisuus. Se, että korkeakoulu itse tietää
omien järjestelmiensä käyttäjät, on tarpeellista jo korkeakoulun omista lähtökohdistakin. Lisäksi se on edellytys korkeakoulurajat ylittävälle käyttäjän
tunnistamiselle (luku 5).
Korkeakoulut yhdessä tieteen tietotekniikan keskus CSC:n kanssa
• saattavat loppuun HAKA-projektissa käynnistetyn ”käyttäjähallintokoulun”,
eli korkeakoulujen sisäisen käyttäjähallinnon kohentamiseen tähtäävän yhteishankkeen ensimmäisen vuosikurssin.
Käyttäjähallintokoulun viimeisten kokoontumisten aiheena voi luontevasti olla mm. korkeakoulurajat ylittävän käyttäjätunnustuksen käyttöönottamiseen tarvittavat järjestelyt korkeakouluissa (luku 5)
• organisoivat ”käyttäjähallintokoulun” toisen vuosikurssin, kun halukkaita korkeakouluja saadaan kokoon riittävästi.
Käyttäjähallinnon kehittämisestä väljässä yhteistoiminnassa muiden korkeakoulujen kanssa saatiin positiivisia kokemuksia HAKA-projektissa. Käyttäjähallintokoulun kautta osallistujat saavat tietoa toteutuksista muissa
korkeakouluissa sekä olemassa olevista kaupallisista ja avoimen lähdekoodin tuotteista. Lisäksi kehitystyön tekeminen muiden mukana osaltaan patistaa asian edistymistä yksittäisessä korkeakoulussa.
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4. KIRJAUTUMINEN WWW-YMPÄRISTÖSSÄ
KORKEAKOULUN SISÄLLÄ
4.1. Taustaa
WWW-ympäristössä käyttäjän tunnistamisen ja kertakirjautumisen toteuttavissa järjestelmissä on havaittavissa oheisen kuvan mukainen yleinen arkkitehtuuri.
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Kuva 1. Käyttäjän tunnistusjärjestelmät www-ympäristössä käsittävät kolme osaa.
WWW-kirjautuminen on keskitetty korkeakoulussa yhdelle luotetulle tikettipalvelimelle
(kuvassa keskellä), joka vastaa käyttäjän henkilöllisyyden todentamisesta. Itse sovelluspalvelimet nojaavat tikettipalvelimeen, johon käyttäjät ohjataan autentikoitavaksi. Tikettipalvelin palauttaa (2.) sovelluspalvelimelle tiedon käyttäjän käyttäjätunnuksesta ja
autentikoinnin onnistumisesta esimerkiksi evästeen, URL-hännän tai piilotetun HTMLlomakkeen välityksellä.
Tikettipalvelin voi kuitenkin halutessaan ”ulkoistaa” (1.) itse autentikoinnin suorittamisen erilliselle autentikointipalvelun tarjoajalle. Perustapauksessa (ml. HAKA-projektin
Pubcookie-pilotit) autentikointipalvelun voi tarjota LDAP-hakemisto tai Unix:n shadowtiedosto. Jos käyttäjä käyttää selaintaan yliopiston ylläpidossa olevalta, toimialueeseen
kuuluvalta Windows-työasemalta, voi autentikointipalvelun tarjota myös toimialue (jolloin riittää, että käyttäjä kirjautuu istunnon alussa työasemalle, eikä www-selain sen
jälkeen kysy enää käyttäjätunnusta ja salasanaa). Autentikointi voidaan myös ostaa kokonaan ulkopuoliselta organisaatiolta, johon korkeakoulu luottaa: esimerkiksi pankit
tarjoavat TUPAS-autentikointipalvelua, jossa pankki huolehtii käyttäjän autentikoinnista
apunaan pankin asiakkailleen antamat kertakäyttösalasanat. Autentikointi tekstiviestillä
tai esim. Väestörekisterikeskuksen sähköisellä henkilökortilla rinnastuvat näihin.
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Auktorisointi eli sen päättäminen, kuka voi käyttää palvelua, on yleensä kyseisen palvelun omistajan ja ylläpitäjän asia, ja siten luontevaa tehdä itse palvelussa, eikä tikettipalvelimessa. Rooliin perustuvaan pääsynvalvontaan tarvitaan lisäksi kyseisen käyttäjän
rooliin liittyvää lisätietoa korkeakoulun käyttäjähakemistosta. Modulaarisuuden vuoksi pääsynvalvonta onkin usein luontevaa eristää autentikoinnista ja käsitellä omana
kokonaisuutena. Apache-palvelimessa tämä voi toteutua esimerkiksi (HAKA-projektin
Pubcookie-pilotti TTY:ssä) ketjuttamalla kaksi moduulia, joista ensimmäinen huolehtii autentikoinnista (mod_pubcookie) ja jälkimmäinen auktorisoinnista (mod_auth_
ldap).
Allaolevassa taulukossa on vedetty yhteen joitain WWW-kertakirjautumisen toteuttavia
kaupallisia ja avoimen lähdekoodin toteutuksia
Toteutus

1. Autentikoinnin
delegointi

2. Käyttäjätunnus ja tieto 3. Auktorisointi
onnistuneesta autentikoinnista sovellukselle

Pubcookie (Univ of Washington)
w w w.pubcookie.org/

-

X

-

CAS (Univ of Yale)
w w w.yale.edu/tp/cas/

-

X

-

A-select (Surfnet)
a-selec t.sur fnet.nl/

X

X

-

Ubilogin (Ubisecure oy)
w w w.ubisecure.com/

X

X

X

4.2.

HAKA-projektin toimenpiteet

HAKA-projektin puitteissa vietiin loppuun kaksi pilottia Washingtonin yliopistossa kehitetystä Pubcookie-protokollasta, joka on tarkoitettu www-autentikointiin
ja kertakirjautumiseen kampuksella. Tampereen teknillisen yliopiston ja Vaasan yliopiston piloteissa Pubcookie havaittiin luotettavaksi ja helpoksi ottaa käyttöön palveluissa, joiden käyttäjätunnukset ovat yhdenmukaiset ATK-keskuksen
käyttäjätietokannan kanssa (www-intranet, kurssi/tentti-ilmoittautuminen ym).
Internet2:n tuella kehitetyn, Yhdysvalloissa laajasti käytetyn protokollan open
source -toteutuksen voi olettaa olevan kotikutoisia protokollia turvallisempi.
ht tp://w w w.csc.f i/suomi/funet /middleware/projek tit /haka/ > pilotit

4.3. Arvio nykytilasta
Korkeakouluihin on syntynyt ja syntymässä lisää www-ympäristössä avautuvia palveluja, jotka edellyttävät käyttäjän tunnistamista. Ilman erityisiä toimenpiteitä päädytään
tilanteeseen, jossa käyttäjä tarvitsee eri käyttäjätunnuksen kuhunkin palveluun: wwwsähköpostin luku tapahtuu ATK-keskuksen käyttäjätunnuksella, tentti-ilmoittautuminen
opiskelijanumerolla, kirjavaraus kirjastossa kirjastokortin numerolla, tunnistautuminen
oppimisalustaan laitoksen laboratorioinsinöörin antamalla käyttäjätunnuksella jne. Jos
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kukaan ei korkeakoulun sisällä näe kokonaisuutta, vihellä peliä poikki ja ala rakentamaan yhteistä infrastruktuuria www-tunnistamiselle, ollaan tilanteessa, jossa käyttäjät
tuskailevat lukuisien käyttäjätunnus-salasana-parien kanssa, joiden ylläpidosta koituu
päällekkäistä työtä korkeakoululle. Luonteva pelituomari on korkeakoulun tietohallinto
tai ATK-keskus, joka vastaa järjestelmien tietoturvallisuudesta.
Käyttäjätunnusten ja salasanojen vähentymisen lisäksi www-tunnistamisen kehittämisen yhteydessä on mahdollista toteuttaa myös www-kertakirjautuminen (single sign-on),
jolloin käyttäjän tarvitsee antaa käyttäjätunnuksensa vain yhden kerran. WWW-kirjautumisen kehittäminen ja sen osana mahdollinen rooliin perustuva pääsynvalvonta
edellyttävät kuitenkin, että itse käyttäjätunnushallinto (luku 3) on riittävän hyvässä
kunnossa.

4.4. Toimenpide-ehdotukset
Korkeakoulut yhdessä tieteen tietotekniikan keskus CSC:n kanssa
• järjestävät pilotin ulkoiseen autentikontipalvelun tarjoajaan tukeutumisesta
www-kirjautumisessa (esimerkiksi tunnistautuminen pankin kertakäyttösalasanan avulla korkeakoulun www-palvelimelle unohtuneen salasanan vaihtamista
varten).
Ulkoisen autentikointipalvelun käyttäminen autentikoinnissa voi korkeakouluissa olla perusteltua esimerkiksi tilanteessa, jossa toisella paikkakunnalla oleva käyttäjä on unohtanut salasanansa, jota ATK-keskus ei voi
kuitenkaan uusia puhelimitse. Järjestelyn pilotoiminen yhdessä korkeakoulussa ja kokemusten raportoiminen muille olisi korkeakouluja kokonaisuutena katsoen tehokasta.
Kukin korkeakoulu
• vertaa www-kertakirjautumisen hyötyjä ja toteutuksen kustannuksia omista lähtökohdistaan (käyttäjätietokannan nykytaso, kirjautumiseen potentiaalisesti nojautuvat palvelut).
WWW-kertakirjautumisen ja siihen liittyen rooliin perustuvan pääsynvalvonnan käyttöönottaminen edellyttävät, että käyttäjätietojen hallinnointi
on ensin saatettu korkeakoulussa riittävän hyvälle tasolle (luku 3): ei välttämättä ole mielekästä alkaa rakentaa kirjautumista edellyttäviä monipuolisia
www-palveluja ennen kuin niiden käyttäjätunnistus voi nojata käyttäjärekisterissä olevaan laadukkaaseen tietoon. Toisaalta kertakirjautumisen kautta saavutettava käyttömukavuus pääsee oikeuksiinsa vasta kun sen piiriin
on kampuksella saatu useita palveluja.
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5. KORKEAKOULURAJAT YLITTÄVÄ
KÄYTTÄJÄN TUNNISTAMINEN
5.1. Taustaa
Korkeakoulurajat ylittävän käyttäjän tunnistamisen käsitteitä ja keskeisiä kysymyksiä on
kuvattu laajemmin liitteessä A.

5.2. HAKA-projektin toimenpiteet
HAKA-projektissa
• laadittiin tarvekartoitus korkeakoulurajat ylittävästä käyttäjän tunnistamisesta.
h t t p : // w w w. c s c . f i /s u o m i / f u n e t /m i d d l e w a r e /p r o j e k t i t / h a k a
> Korkeakoulurajat ylittävän käyttäjähallinnon tarvekartoitus
• laadittiin määritys siirrettävien henkilötietojen kieliopille eli syntaksille ja
merkitykselle eli semantiikalle (FunetEduPerson-skeema).
ht tp://w w w.csc.f i/suomi/funet /middleware/projek tit /haka
> funetEduPerson-skeema
• laadittiin selvitys korkeakoulurajat ylittävän käyttäjätunnistuksen tietosuojakysymyksistä.
ht tp://w w w.csc.f i/suomi/funet /middleware/projek tit /haka
> Tietosuojaselvitys
• laadittiin esitys käyttäjähallinnon minimivaatimuksista, joka yksittäisen
korkeakoulun tulee täyttää voidakseen liittyä korkeakoulurajat ylittävän
tunnistamisen käyttäjäksi. Minimivaatimukset ottavat kantaa mm. henkilötietojen ajantasaisuudesta huolehtimiseen.
ht tp://w w w.csc.f i/suomi/funet /middleware/projek tit /haka
> Esitys käyttäjähallinnon minimivaatimuksista
• testattiin ja pilotoitiin Yhdysvalloissa kehitettyä Shibboleth-protokollaa.
Yliopistojen pilotissa Helsingin yliopiston opiskelijoille ja työntekijöille rakennettiin mahdollisuus kirjautua kotiyliopistonsa käyttäjätunnuksella
Suomen virtuaaliyliopiston portaaliin w w w.v y.f i. Vastaavasti ammattikorkeakoulujen pilotissa Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat
kirjautua Virtuaali-amk:n portaaliin w w w.amk.f i.
ht tp://w w w.csc.f i/suomi/funet /middleware/projek tit /haka
> pilotit
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5.3.

Arvio nykytilasta

Korkeakoulurajat ylittävät palvelut ovat yleistymässä, ja niiden käyttäjän tunnistaminen
on nykyisellään toteutettu joko
• antamalla käyttäjälle palvelukohtainen käyttäjätunnus ja salasana (erilaiset
portaalit, oppimisalustat ym)
• kiertämällä ongelma jollain helpolla mutta ei kovin tarkoituksenmukaisella ratkaisulla (kirjastojen tietovarantojen IP-osoitteeseen perustuva tunnistus)
• nojautumalla ulkopuolisten ratkaisuihin (KELA: opintotukikuukausien tarkistus HST-kortilla)
• jättämällä henkilökohtaiset verkkopalvelut kokonaan toteuttamatta, koska
käyttäjän tunnistamisen toteuttaminen olisi ollut liian työlästä
On syytä huomata, että käyttäjän tunnistamista hyödyntävien palveluiden (esimerkiksi
verkkokurssin) tuottajat eivät katso asiaa laajalla perspektiivillä: ellei valmista ratkaisua
ole, he ratkaisevat tunnistamisen oman palvelunsa osalta todennäköisesti kehottamalla
käyttäjää rekisteröitymään palveluun, jolloin käyttäjä saa uuden käyttäjätunnus-salasana-parin. Siksi on tärkeää rakentaa korkeakouluihin kansallinen käyttäjän tunnistamisen infrastruktuuri, joka palvelun tuottajien tarvitsee vain ottaa käyttöön.
Korkeakoulurajat ylittävän käyttäjätunnistuksen ongelmaan on herätty eri maissa. Tällä
hetkellä useimmat korkeakoulurajat ylittävät palvelut ovat kansallisia, mutta valtionrajat
ylittävä käyttäjän tunnistaminen tulee – todennäköisesti ensimmäisenä kirjastojen tietoaineistojen käytössä: pääosa kirjastojen sähköisten artikkelitietokantojen tarjoajista on
ulkomaisia yrityksiä. Siksi ylikansallinen yhteensopivuus on hyvä varmistaa ajoissa.

5.4.

Toimenpide-ehdotukset

Korkeakoulut yhdessä tieteen tietotekniikan keskus CSC:n kanssa
• ryhtyvät välittömiin toimenpiteisiin korkeakoulujen ja palveluntarjoajien muodostaman luottamusverkoston perustamiseksi, joka päättää korkeakoulurajat ylittävän käyttäjätunnistamisen käyttöönotosta Suomessa.
Luottamusverkosto eli federaatio on kotikorkeakoulujen ja palveluntarjoajien muodostama yhteisö, joka sopii Liitteessä A esitetyistä asioista. Luottamusverkosto muodostaisi hajautetun käyttäjätunnistuksen infrastruktuurin
(HAKA-infrastruktuuri), jonka varaan sähköisiä asiointipalveluja korkeakoulukentässä tarjoavat toimijat voisivat rakentaa käyttäjän autentikoinnin ja
hänen henkilötietojensa siirtämisen, riippumatta siitä mistä korkeakoulusta
käyttäjä tulee.
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Edellisen toteuttamiseksi osapuolet
• perustavat luottamusverkoston rakentamisen ja käytön edistämistä ja koordinaatiota varten ohjausryhmän, jonka tieteen tietotekniikan keskus CSC kutsuu koolle.
Toimielin koordinoisi ja edistäisi HAKA-infrastruktuurin käyttöönottoa, ja
sen tehtäväpiiriin kuuluisivat
▪ luottamusverkostoon liittyvät periaatteelliset kysymykset: millä edellytyksillä organisaatio voi liittyä luottamusverkostoon kotikorkeakouluna
tai palveluntarjoajana? Mitä oikeuksia ja velvollisuuksia kotikorkeakouluilla on, ja mistä niiden tulee sopia?
▪ luottamusverkoston käytännön organisoituminen tuotannolliseksi palveluksi: kuka huolehtii mm. luottamusverkkoon liittyvästä koulutuksesta,
konsultoinnista, markkinoinnista ja keskitettyjen teknisten komponenttien ylläpidosta? Kuinka kustannukset jaetaan?
▪ luottamusverkostoon liittyvät luonteeltaan tekniset kysymykset: protokolla, skeema, julkisen avaimen järjestelmä (PKI).
▪ käyttäjähallintoon liittyvien pilottien käynnistäminen korkeakouluissa.
Toimielimessä tulisi olla edustus
▪ yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen ATK-keskuksista (2+2, tunnistamispalvelun tuottajien edustajina)
▪ virtuaaliyliopistosta, virtuaaliammattikorkeakoulusta sekä kansallisesta
elektronisesta kirjastosta (3, tunnistamispalvelun hyödyntäjien edustajat)
▪ tieteen tietotekniikan keskus CSC:stä (1, infrastruktuurin tekninen ylläpitäjä)
Ohjausryhmä voisi myöhemmin täydentää itseään opiskelijoiden edustajilla.
• antavat infrastruktuurin keskitettyjen teknisten osien ylläpidon tieteen tietotekniikan keskus CSC:lle.
Hajautetussa käyttäjätunnistamisen infrastruktuurissa on vain vähän
keskitettyjä komponentteja. CSC on kuitenkin luonteva ylläpitäjä teknisluontoiselle tiedolle, jota on mm. tieto luottamusverkostoon kuuluvista
kotikorkeakouluista ja palveluntarjoajista, tieto luottamusverkoston hyväksymistä varmentajista sekä ns. WAYF-palvelin, josta käyttäjä valitsee
kotikorkeakoulunsa ym.
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• ryhtyvät toimenpiteisiin tarvittavien sopimuksellisten järjestelyjen selvittämiseksi
ja sopimusten laatimiseksi.
Luottamus ruumiillistuu luottamusverkoston ja sen jäsenten välisissä sopimuksissa. Vaikka monet verkoston toimintaa koskevat asiat on johdettavissa
jo suoraan tietosuojaa säätelevästä lainsäädännöstä, jää jäljelle myös asioita,
joihin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista osapuolten täytyy sopia.
Yksittäinen kysymys on, onko luottamusverkostolle löydettävissä kokonaisvastuullinen taho, joka tekee kahdenvälisen sopimuksen jokaisen
verkostoon liittyvän kotikorkeakoulun ja palveluntarjoajan kanssa. Ellei,
joudutaan rakentamaan malli, jossa jokainen luottamusverkostoon liittyvä
uusi palveluntarjoaja joutuu tekemään kahdenvälisen sopimuksen kaikkien
kotikorkeakoulujen kanssa.
Luottamusverkostoon liittyvät sopimukset koskevat vain itse tunnistamispalvelua. Sopimuksen ulkopuolelle jäävät varsinaisen palvelun käyttöön
liittyvät asiat, kuten laskutus palvelun käytöstä. Luottamusverkostosopimus
ei siten syrjäytä esimerkiksi yliopistojen välisiä JOO-sopimuksia (joustava
opinto-oikeus) tai kirjastojen ja artikkelitietokantojen tarjoajien välisiä lisenssisopimuksia.
• jatkavat HAKA-projektissa käynnistettyä korkeakoulurajat ylittävien palveluiden
pilotointia ja liittävät mukaan uusia palveluja ja kotikorkeakouluja.
HAKA-projektin piloteissa mukana olleita korkeakouluja olivat Helsingin
yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Korkeakoulurajat ylittäviä
palveluja tarjosivat Virtuaaliyliopiston ja –ammattikorkeakoulun portaalit.
Uusien kotikorkeakoulujen ja palvelujen liittyminen pilottijärjestelmään
sekä virtuaalikorkeakoulujen portaalien palvelujen edelleen kehittäminen
toisivat korkeakouluyhteisöön lisää käytännön kokemusta korkeakoulurajat
ylittävien palveluiden käyttöönotosta.
• rakentavat korkeakoulurajat ylittävän käyttäjätunnistamisen teknisen toteutuksen
Shibboleth-tekniikan varaan.
HAKA-projektissa Shibboleth nähtiin lupaavimpana korkeakoulurajat ylittävän käyttäjätunnistamisen tekniikkana. HAKA-projektin pilottien tuloksien
perusteella Shibboleth-tekniikka on valmis otettavaksi tuotantokäyttöön.
Vastaiset pilotit voivat keskittyä palveluiden – ei tekniikan – pilotointiin.
Shibboleth-protokollaa on käsitelty laajemmin Liitteessä A.
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Kukin korkeakoulu
• varmistaa, että korkeakoulun sisäinen käyttäjätunnushallinto saatetaan kahden
vuoden kuluessa sellaiselle minimitasolle, joka mahdollistaa luottamusverkostoon
liittymisen.
Luottamusverkostoon ei tulla ottamaan kotikorkeakouluja, joiden sisäinen
käyttäjähallinto ei ole toteutettu riittävän laadukkaasti (Luku 3). Sisäisen
käyttäjähallinnon kehittäminen on aikaavievä projekti, ja se on syytä aloittaa välittömästi, jotta kaikki korkeakoulut voisivat liittyä luottamusverkostoon kotikorkeakouluna viimeistään vuoden 2006 alussa. HAKA-projekti on
laatinut esityksen luottamusverkoston asettamista vähimmäisvaatimuksista
korkeakoulujen käyttäjähallinnolle.
• ottaa edellytyksensä huomioiden käyttöön Shibboleth-palvelimen, joka mahdollistaa pilottijärjestelyyn liittymisen.
Korkeakoulut, joiden sisäinen käyttäjähallinto on riittävän tasokas, ovat
tervetulleita liittymään pilottijärjestelmään ja sillä avautuvien palveluiden
pilotointiin. Korkeakoulut, joiden käyttäjärekisterien tietojen ajantasaisuudesta ei ole huolehdittu, eivät voi liittyä pilottiin.
Shibboleth-palvelimen pystytystä kotikorkeakouluun tullaan käymään läpi
mm. käyttäjähallintokoulussa.
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LIITE A: KORKEAKOULURAJAT YLITTÄVÄ
KÄYTTÄJÄN TUNNISTAMINEN
Tässä käydään läpi korkeakoulurajat ylittävän käyttäjän tunnistamisen käsitteitä ja keskeisiä kysymyksiä.

Käsitteet
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Kuva 2. Korkeakoulurajat ylittävän käyttäjän tunnistamisen osapuolet.
Käyttäjä
• opiskelee tai on töissä kotikorkeakoulussa, jonka tietojärjestelmiin hänellä
on käyttäjätunnus
Kotikorkeakoulu (origin site)
• ylläpitää käyttäjän henkilötietoja eli attribuutteja (kuten käyttäjän nimi,
käyttäjätunnus ja muut tunnisteet, käyttäjän roolit kotikorkeakoulussa)
• todentaa käyttäjän henkilöllisyyden (autentikointi, tapahtuu esimerkiksi
salasanalla, kertakäyttösalasanalla tai varmenteella)
Sähköinen asiointipalvelu (target site), jota ylläpitää palveluntarjoaja, joka
• voi olla joko
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▪ kansallinen palveluntarjoaja (esim. virtuaaliyliopistoportaali, virtuaaliammattikorkeakouluportaali, kansallisen elektronisen kirjaston Nellitiedonhakuportaali, Voyager-kirjastojärjestelmä, Tieteen tietotekniikan
keskus CSC:n Funet-extranet, superlaskentaympäristö ja tutkijan käyttöliittymä, Suomen Akatemian sähköinen asiointi, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön ajanvarauspalvelin), tai
▪ toinen korkeakoulu (esim. yksittäisen yliopiston virtuaaliyliopistoportaali tai virtuaalikurssin käyttämä oppimisalusta).
• päättää, kenellä on oikeus käyttää palvelua (pääsynvalvonta). Pääsynvalvonta voi perustua joko
▪ käyttäjälle henkilökohtaisesti annettuun käyttöoikeuteen (auktorisointi), jolloin pääsynvalvonnan toteuttaminen tarvitsee tiedon käyttäjän
henkilöllisyydestä. Tällöin palveluntarjoajan tulee ylläpitää listaa, jossa
kaikki käyttöön oikeutetut on lueteltu yksilötasolla. Esimerkiksi Suomen
Akatemia päättää pyytää tietyltä tutkijalta asiantuntijalausuntoa tiettyyn
rahoitushakemukseen, tai
▪ käyttäjän rooliin. Tällöin palveluntarjoaja linjaa (auktorisointi), että tietyn roolin omaavat henkilöt pääsevät käsiksi palveluun. Esimerkiksi kansallinen elektroninen kirjasto linjaa, että vain konsortioon kuuluvien
yliopistojen lääketieteen opiskelijat ovat oikeutettuja tietyn artikkelitietokannan käyttämiseen.
Kokonaisuus on jaettavissa seuraaviin toisistaan riippumattomiin osakokonaisuuksiin,
joita käydään seuraavaksi läpi:
• skeema, joka määrittelee siirrettävien henkilötietojen syntaksin ja semantiikan
• tietosuoja: kuinka käyttäjän yksityisyys tulee huomioida arkkitehtuurissa
• luottamus: kuinka palveluntarjoaja luotaa kotikorkeakouluun, jonka henkilörekistereissä käyttäjän henkilötietoja ylläpidetään? Kuinka kotikorkeakoulu luottaa palveluntarjoajaan siinä, että tämän saamia henkilötietoja
(erityisesti: mahdollista salasanaa) käsitellään asiaan kuuluvasti
• protokolla, jonka välityksellä käyttäjä, hänen kotikorkeakoulunsa ja palveluntarjoaja kommunikoivat
• tietoturvainfrastruktuuri: kuinka taataan osapuolten välisten kommunikoinnin aitous, eheys ja luottamuksellisuus
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Skeema
Skeema on mm. LDAP-hakemistoihin liittyvä määritys, joka kiinnittää hakemiston sisältämien henkilöiden (entry) henkilötietojen (attribuutit) kieliopin (syntaksi) ja merkityksen (semantiikka). Henkilötietoja voidaan käyttää
• käyttäjän yksilöimiseen (henkilötunnus, opiskelijanumero, sähköpostiosoite)
• käyttäjän roolin kuvaamiseen (opiskelija/työntekijä, opiskelijan tavoitetutkinto)
• palvelun muuhun tarpeelliseen profilointiin (nimi, äidinkieli)
HAKA-projektissa tuotettiin funetEduPerson-skeemamääritys, joka pohjautui standardeihin ja vastaaviin:
• Internet-standardit: attribuutit common name (cn), surname (sn), uid,
givenName, organizationName (o), organizationalUnitName (ou), telephoneNumber, description, seeAlso, userPassword, title, street, facsimileTelephoneNumber, postalAddress, postalCode, locality (l), displayName,
jpegPhoto, labeledURI, userCertificate, preferredLanguage, homePhone,
homePostalAddress, mail, mobile
• eduPerson-määritys: eduPersonAffiliation (henkilön rooli(t) kotikorkeakoulussa), eduPersonPrimaryAffiliation (ensisijainen rooli), eduPersonPrincipalName (yksilöivä tunniste), eduPersonOrgDN, eduPersonOrgUnitDN,
eduPersonPrimaryOrgUnitDN, eduPersonEntitlement
Lisäksi yllämainittuja täydennettiin suomalaisilla, kansallisiin sanastoihin pohjautuvilla attribuuteilla:
• funetEduPersonIdentityCode: henkilötunnus
• funetEduPersonDateOfBirth: syntymäaika
• funetEduPersonStudentID: opiskelijanumero
• funetEduPersonHomeOrganization: kotikorkeakoulu
• funetEduPersonTargetDegreeUniversity/ funetEduPersonTargetDegreePolytechnic: opiskelijan tavoitetutkinto, sanasto: tilastokeskus
• funetEduPersonEducationalProgramUniv/ funetEduPersonEducationalProgramPolytechnic: opiskelijan koulutusohjelma, sanasto: tilastokeskus
• funetEduPersonOrientationAlternPolytech / funetEduPersonMajorUniv,
opiskelijan suuntautumisvaihtoehto/pääaine, sanasto: tilastokeskus
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Lähtökohtana tilastokeskuksen hyödyntämiselle sanastoissa oli se, että tilastokeskuksen
tutkinto- ym. koodeja käytetään KOTA/AMKOTA –tietokantojen raportoinnissa, joten
koodit ovat jo valmiiksi käytössä korkeakoulujen opiskelijarekistereissä.

Tietosuoja
Henkilötietojen käsittelyä säätelee Suomessa henkilötietolaki, joka puolestaan nojaa EU:n
tietosuojadirektiiviin. Henkilötiedolla tarkoitetaan merkintää, joka voidaan tunnistaa
henkilöä tai hänen perhettään koskevaksi. Henkilötietoja ovat esimerkiksi
• ”käyttäjän opiskelijanumero on 193723” (funetEduPersonStudentID)
• ”käyttäjän nimi on Esko Esimerkki” (common name)
• ”käyttäjä on Helsingin yliopiston rehtori” (title)
Henkilötietoja eivät ole esimerkiksi
• ”käyttäjä opiskelee tietotekniikkaa LTY:ssä” (funetEduPersonEducationalProgramUniv, funetEduPersonHomeOrganisation)
• ”käyttäjä haluaa palvelua ruotsiksi” (preferredLanguage)
• ”käyttäjä on professori Helsingin yliopistossa” (title)
Henkilötietojen luovuttaminen kotikorkeakoulun henkilörekisteristä palveluntarjoajalle
on henkilötietolain tarkoittamaa henkilötietojen käsittelyä. Kun selvitetään, voiko kotikorkeakoulu luovuttaa käyttäjätietojaan palveluntarjoajalle, otetaan kantaa seuraavaan
kolmeen kysymykseen.
1. Onko palveluntarjoajan toiminnan tarkoitus ristiriidassa kotikorkeakoulun
toiminnan tarkoituksen kanssa? Kotikorkeakoulun käyttäjärekisterien käyttötarkoitus (HeTiL §6) vaihtelee korkeakouluittain, mutta lienee yleisesti
ottaen korkeakoulujen opetus- ja tutkimustoiminnan tukeminen. Henkilötietoja ei voida luovuttaa (edes käyttäjän suostumuksella) tarkoitukseen,
joka on tämän kanssa ristiriidassa (HeTiL §7).
Lienee selvää, että henkilötietojen luovuttaminen naapurikorkeakoulun ylläpitämään oppimisalustaan tai yliopistokirjastojen konsortion portaaliin
on sallittua. Tietosuojavaltuutetun oma esimerkki varmasti kielletystä henkilötietojen luovutuksen kohteesta on puolestaan Veikkaus Oy:n on-line
–pelit, jotka eivät liity millään tavalla korkeakoulujen toimintaan. Raja menee jossain näiden välissä:
▪ Voiko kotikorkeakoulu luovuttaa opiskelijan henkilötietoja KELA:n ”tarkista jäljellä olevat opintotukikuukautesi”-verkkopalvelulle?
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▪ Voiko kotikorkeakoulu luovuttaa opiskelijan henkilötietoja VR:n ”osta
opiskelijahintainen junalippu verkossa” –palvelulle?
▪ Voiko kotikorkeakoulu luovuttaa opiskelijan henkilötietoja Helsingin sanomien ”opiskelijoille -25% verkossa tehdyistä lehtitilauksista” –palvelulle?
2. Mitkä ovat palvelun kannalta tarpeellisia henkilötietoja? Kotikorkeakoulu voi
luovuttaa palveluntarjoajalle vain sellaisia henkilötietoja, joita palveluntarjoaja tarvitsee käyttäjästä (HeTiL §9). Erityisesti: jos palveluntarjoajalle ei
luovuttaa mitään käyttäjän yksilöivää tietoa, ei kysymys ole henkilötietojen
luovuttamisesta, eikä henkilötietolakia sovelleta lainkaan. Monelle verkkopalvelulle riittää todennäköisesti roolitieto ”käyttäjä on tekniikan ylioppilas” tai ”käyttäjä on arkeologian opiskelija Turun yliopistosta”.
3. Lähtökohtaisesti käyttäjältä on saatava yksiselitteinen suostumus henkilötietojen luovuttamiseen (HeTiL §8). Käyttäjän on esimerkiksi rastitettava
kotikorkeakoulussaan www-lomake, jossa hän antaa luvan henkilötietojen
luovuttamiseen, ennen kuin henkilötietoja siirretään palveluntarjoajalle.
Mikäli mahdollista, tämä kannattaa niveltää sopivalla tavalla kyseiseen asiankäsittelyprosessiin (esim. ”haen oikeutta suorittaa JOO-opintona ’Tähtitieteen perusteet 2 ov’ Helsingin yliopistossa ja annan suostumuksen
henkilötietojen siirtämiseen Helsingin yliopistoon hakemukseni käsittelyä
varten…”).
Eri protokollat tukevat näitä vaihtoehtoja eri tavalla. LDAP-hakemisto ei lähtökohtaisesti
tarjoa kotikorkeakoululle välineitä käyttäjän yksiselitteisen suostumuksen hallinnoimiseen. Shibboleth-protokolla tarjoaa kotikorkeakoululle välineet sekä palvelukohtaisen
(kohdat 1. ja 2.) että henkilökohtaisen (kohta 3.) tietojenluovutusluvan hallinnointiin
kotikorkeakoulussa (ARP, attribute release policy).
Edelleen henkilötietolaki edellyttää mm. huolellisuutta (§5). Henkilötiedot eivät saa olla
virheellisiä tai vanhentuneita (§9), ja käyttäjän on saatava tarkistaa omat henkilötietonsa (§26). Korkeakoulujen on siis huolehdittava näistä — mukaan lukien käyttäjärekistereiden ajantasaisuus — vaikka eivät olisikaan osallistumassa korkeakoulurajat ylittävään
käyttäjätunnistukseen.

Luottamus
Luottamus on vaikea asia monesta itsenäisestä organisaatiosta koostuvassa toimintaympäristössä.
Palveluntarjoajan tulee luottaa kotikorkeakouluun siinä, että kotikorkeakoulun ylläpitämät ja luovuttamat attribuutit pitävät paikkansa. Jos esimerkiksi kotikorkeakoulun käsityksen mukaan Esko Esimerkki on opiskelija, vaikka hän on todellisuudessa valmistunut
jo vuosi sitten, ei kotikorkeakoulu ole palveluntarjoajan luottamuksen arvoinen. Niinpä korkeakoulun sisäisen käyttäjähallinnon saattaminen riittävän laadukkaalle tasolle
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(luku 3) on esivaatimuksena korkeakoulurajat ylittävälle käyttäjätunnistukselle: jos kotikorkeakoulu ei huolehdi käyttäjätunnusten sulkeutumisesta ja henkilötietojen muusta
ajantasaisuudesta, ovat sen opiskelijat ja työntekijät vaarassa rajautua korkeakoulurajat
ylittävien käyttäjätunnistusta edellyttävien palveluiden ulkopuolelle.
Kotikorkeakoulun tulee luottaa palveluntarjoajaan, jos palveluntarjoaja saa käsiinsä käyttäjistä sellaisia tietoja, jotka voivat vahingoittaa kotikorkeakoulua. Tällainen tieto on
erityisesti käyttäjän salasana, jos käyttäjä antaa sen palveluntarjoajan järjestelmään,
joka puolestaan validoi sen kotikorkeakoulun LDAP- tai RADIUS-palvelinta vasten. Kotikorkeakoulun on vaikea varmistaa, että jokaisen palveluntarjoajan järjestelmien tietoturvallisuus on hoidettu asianmukaisesti, esimerkiksi: siirretäänkö käyttäjän salasana
selaimesta palveluntarjoajan www-palvelimeen SSL-yhteyden yli. Toisaalta salasanan
paljastuminen aiheuttaa vahinkoa ennen kaikkea juuri kotikorkeakoulun järjestelmissä,
jossa käyttäjätunnuksella luultavasti on tarjolla eniten palveluita.
On olemassa protokollia, esimerkiksi Shibboleth, joiden etuna on, että käyttäjän salasana ei missään vaiheessa käy palveluntarjoajan järjestelmässä. Tällöin kotikorkeakoulun
ei tarvitse luottaa palveluntarjoajaan samassa laajuudessa.

Protokolla
HAKA-projektia käynnistettäessä lähtökohtana oli LDAP-protokollan käyttäminen käyttäjän salasanan ja henkilötietojen tarkistamiseen kotikorkeakoulun LDAP-hakemistosta. LDAP-protokollassa havaittiin kuitenkin tietoturvallisuuteen ja tietosuojaan liittyviä
ongelmia:
• käyttäjä antaisi salasanansa palveluntarjoajalle, joka välittäisi sen kotikorkeakoulun LDAP-hakemistoon. Tällöin käyttäjä ja kotikorkeakoulu joutuisi
luottamaan salasanan huolelliseen käsittelyyn palveluntarjoajan tietojärjestelmissä.
• henkilötietolain 8§ tarkoittaman yksiselitteisen suostumuksen hankkiminen käyttäjältä on vaikeaa, ennen kuin hänen henkilötietojaan siirretään
kotikorkeakoulun LDAP-hakemistosta palveluntarjoajalle.
Projektin kuluessa tutustuttiin ulkomailla kehitettyihin, nimenomaan korkeakoulurajat
ylittävän käyttäjän tunnistamisen protokolliin, mm. Norjan kansallisen tutkimusverkon FEIDE, Espanjan kansallisen tutkimusverkon PAPI, Hollannin kansallisen tutkimusverkon A-select ja Yhdysvaltojen yliopistojen Shibboleth. Koska Shibboleth-protokollan
arkkitehtuuri todettiin tarkoituksenmukaiseksi ja sen kehitystyöllä tiedettiin olevan takanaan Yhdysvaltojen Internet2:n resurssit, valittiin Shibboleth HAKA-projektin pilottien tekniikaksi.
Shibboleth-protokolla toteuttaa edellä esitetyt tietoturvallisuus- ja tietosuojavaatimukset hyvin. Arkkitehtuuri on avoin, skaalautuva, modulaarinen ja nojautuu tunnettuihin standardeihin (XML, SOAP, SAML). Avoimen lähdekoodin toteutus on saatavissa eri
alustoille (mm. Linux, Solaris, IIS). Kesäkuussa 2003 julkaistua ohjelmistoa käyttää tällä
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hetkellä Yhdysvalloissa 16 ja Sveitsissä neljä yliopistoa, ja määrän voi odottaa lisääntyvän, minkä voi toivoa edistävän protokollassa mahdollisesti olevien tietoturva-aukkojen
löytymistä ja korjausta. Lisäksi eri järjestelmätoimittajat tuovat tuotteisiinsa (mm. oppimisalustat, kirjastojen järjestelmät) vähitellen tuen Shibbolethille.
Shibboleth-protokollalle on kuitenkin olemassa vaihtoehtoja. Kaupalliset toimijat ovat
käynnistäneet Liberty –nimisen projektin, joka nojaa samoihin standardeihin kuin Shibboleth. Suomessa päätään nostaa lisäksi RADIUS-protokollaan nojautuva arkkitehtuuri, jota halutaan hyödyntää erityisesti WLAN-verkkovierailupalvelussa. Eurooppalaisten
tutkimusverkkojen kehittämät omat protokollat näyttävät sen sijaan jäävän kansallisiksi
ratkaisuiksi.
RADIUS-protokollaan perustuvalla arkkitehtuurilla on Shibbolethiin verrattuna seuraavia etuja ja haittoja
+ RADIUS on vanha, tunnettu ja laajasti käytetty tekniikka korkeakouluissa
(mm. soittosarjat)
- RADIUS-protokollassa käyttäjä antaa salasanansa palveluntarjoajan järjestelmään, joten kotikorkeakoulu joutuu luottamaan palveluntarjoajaan ja
tämän kykyyn käsitellä salasanoja huolellisesti (vastaavalla tavalla kuin
LDAP-protokollaan perustuvassa ratkaisussa)
- RADIUS-protokollan valjastaminen siirtämään käyttäjän rooli- ja muita
henkilötietoja on työlästä. RADIUS-standardin tuntemat attribuutit liittyvät
lähinnä verkkopalveluun (IP-osoite, aikakatkaisuarvot ym) eivätkä niinkään
palvelun käyttäjään. Periaatteessa funetEduPerson-skeeman attribuutit voitaisiin lastata RADIUS-protokollan ’vendor specific’ –attribuutteihin, mutta
tällöin jouduttaisiin tekemään muutoksia sekä RADIUS-asiakasohjelmistoon
että –palvelimeen. RADIUS ei myöskään tarjoa ratkaisua käyttäjän antamaan yksiselitteiseen suostumukseen henkilötietojen luovuttamiseen.
RADIUS-protokollaan perustuva korkeakoulurajat ylittävä tunnistaminen näyttäisi yleistyvän WLAN-verkkovierailun kautta. RADIUS-infrastruktuuriin nojaavia palveluja rajoittaa kuitenkin käyttäjän roolitiedon siirron vaikeus: esimerkiksi keskeisellä paikalla
Helsingissä olevat korkeakoulut saattavat ujostella WLAN-yhteyksien avaamista kaikille
korkeakoulu-opiskelijoille, koska verkkovierailusta ei tulisi välttämättä kovin vastavuoroista.
RADIUS-infrastruktuuriin perustuvaa arkkitehtuuria kuitenkin rakennetaan jo, ja periaatteessa sitä voisivat hyödyntää myös muut palvelut kuin WLAN-verkkovierailu: jos
esimerkiksi oppimisalustalle riittää pelkkä käyttäjän autentikointi kotikorkeakoulun
käyttäjätietokantaa vasten, mutta käyttäjän henkilötietoja ei tarvitse siirtää oppimisalustaan, voidaan autentikointi teknisesti hoitaa RADIUS-infrastruktuurin avulla. Kokonaan
toinen asia on, voidaanko järjestelyä pitää tietoturvallisuudeltaan riittävänä: voivatko
ATK-keskukset luottaa kaikkiin oppimisalustoja suomalaisissa korkeakouluissa ylläpitäviin yksiköihin, että oppimisalustaa esimerkiksi ajetaan SSL-salauksen yli?
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Liberty-protokolla on tässä vaiheessa kysymysmerkki. Liberty-allianssin takana on vahva joukko kaupallisia toimijoita, mutta protokollaan nojautuvat palvelut eivät vielä tässä
vaiheessa ole yleistyneet sen enempää kuin Shibbolethkaan. Protokollat nojaavat kuitenkin samoihin standardeihin ja niitä kehittävät yhteenliittymät tekevät yhteistyötä.

Tietoturvainfrastruktuuri
Korkeakoulurajat ylittävän tunnistamisen osapuolet (kotikorkeakoulun palvelin, palveluntarjoajan palvelin, loppukäyttäjän www-selain) vaihtavat viestejä, joiden aitous, eheys ja luottamuksellisuus on varmistettava varmenteiden avulla. Henkilövarmenteiden
ja esimerkiksi toimikorttien käyttö loppukäyttäjän henkilöllisyyden todentamisessa on
edennyt Suomessa verkkaisesti, joten myös korkeakoulurajat ylittävässä tunnistamisessa
liikkeelle on lähdettävä heikommilla autentikointitavoilla.
Palvelinten todentaminen ja palvelinten kanssa vaihdettujen viestien luottamuksellisuuden ja eheyden varmistaminen edellyttävät kuitenkin palvelinvarmenteita. Käyttäjän korkeakoulurajat ylittävän tunnistamisen osapuolten tulisikin sopia yhdestä tai
pienestä joukosta palvelinvarmentajia, joiden myöntämiin palvelinvarmenteisiin osapuolet luottavat.
Korkeakoulut ja muut Funet-organisaatiot ovat virittäneet hankkeen kaupallisten palvelinvarmenteiden hankkimiseksi Funet-organisaatioiden palvelimille.

