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2 https://www.is.fi/taloussanomat/oma-raha/art-2000001722549.html 

”Tiliotteet katoavat verkkopankista 
parissa vuodessa ja kovalevy vie 
hajotessaan valokuvat. Verottaja ja 
jälkipolvet eivät tästä pidä, etkä 
sinäkään jos joudut maksamaan 
laskun tuplasti. Harva tietää, että 
esimerkiksi tiliotteet pitäisi säillöä 
nettipankista omalle koneelle. Katso 
miten vältät digiajan pahimmat 
sudenkuopat.” 

”On totuttu, että paperikuvat säilyvät kenkälaatikossa.  
Digitaalinen säilyttäminen vaatii työtä” . 

Petteri Järvinen 
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Digitaalisia uhkatekijöitä  
• Formaatit muuttuvat 
• Vanhentuvat laitteet 
• Informaation tulkinta 

katoaa 
• Luotettavuus häviää. 
• Sovellusriippuvuus 

 
 

Kuvalähde: http://www.computerhistory.org/timeline/memory-storage 



Odotuksia esitykselle 
Viitekehys sähköiselle säilyttämiselle 
• Mihin tulisi kiinnittää huomiota 
• Toiminnallisia periaatteita 
Sähköinen säilyttäminen palveluna 
• Hyödyntäjän mahdollisuuksien ja palveluiden käytön 

edellytysten näkökulma 
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Säilyttämisen tarpeita 
• Lakisääteisen säilyttämisen kustannusvaikutukset 
• Säilytysvastuun siirto 
• Tietopalvelun säilyttäminen 
• Tietosuoja-asetuksen mukaisen toiminnan varmistaminen 
• Säilyttäminen integroituna osaksi omaa toimintaa 
• Toimintaprosessien digitalisointi 
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Mikä on pitkä aika? 
Pitkäaikaisuus tulkitaan tässä niin 
pitkäksi ajanjaksoksi, että digitaalisessa 
muodossa olevan aineiston säilymisessä 
on otettava huomioon teknologioiden 
muutokset, mukaan lukien uudet 
tallennusvälineet ja tiedostomuodot tai 
käyttäjäyhteisön muutokset. 
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Presenter
Presentation Notes




”Digitaalinen tieto säilyy ikuisesti, tai 
viisi vuotta. Kumpi nyt sitten tuleekaan 
ensin”Jeff  Rothenberg 
 

”Paperit säilyvät, jos niitä ei hävitä. 
Digitaaliset häviävät, jos niitä ei säilytä” 
Pekka Henttonen 
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Säilyttämisen tasoja 

 Semanttinen 

Looginen 

Tekninen 

• Kohdeyhteisön hyödynnettävissä ja löydettävissä 
• Aineisto tarkoituksenmukaisessa muodossa 
• Aineiston sisältö ja tarkoitus kuvailtu 

• Todistusvoimaisuuden osoittaminen 
• Aineiston jäsentäminen ja hallinnan rakenteet 
• Loogisen eheyden varmistaminen 

• Teknisen eheyden varmistaminen 
• Tiedostomuotojen hallinta 
• Tallennusmedioiden hallinta ja turvaaminen 
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”Pitää noudattaa 
standardeja, kun vain 
tietäisi mitä niistä ja 
miten” 

 

9 Kuvalähde: http://www.computerhistory.org/timeline/memory-storage 



Mitä aineistoa? 
• Sähköinen säilyttäminen asettaa vaatimuksia aineiston 

formaateille sekä metatiedoille 
• Tekniset metatiedot varmistavat teknisen migraation 

onnistumisen 
• Todistusvoimaisuuden varmistamiseksi hallittu 

taustaprosessi, joka on aineiston lisäksi tuottanut 
metatiedot alkuperään, rakenteeseen ja käytön 
rajoitteisiin liittyen. 

• Aineiston tulee olla metatietojen avulla itsenäisesti 
tulkittavissa ja hyödynnettävissä, ilman alkuperäisen 
järjestelmän vuorovaikutusta 
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Tiedostojen formaatit 
• Valittu joukko säilytysmuotoja 

asiakirjoille sekä muille aineistolajeille  
• Aineistot konvertoidaan säilyttämistä 

varten pysyvän säilytyksen muotoihin 
aineiston siirtäjän toimesta (saapuessa 
tai säilytykseen siirrossa) 

• Tiedostoformaattien standardien 
mukaisuus tulee varmistaa. Migraation 
edellytys 
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• Asiakirjat: PDF/A-2, 
ODF, TIFF 

• Kuvat: TIFF, 
JPEG2000, JPEG 

• Äänitiedostot: AAC, 
WAV, FLAC 

• Elävä kuva: JPEG2000 
• Paikkatieto: GeoTiff, 

GML, KML 
• Rakenteinen data: 

CSV+ADDML, XML 
 



Toimitustuotanto ja säilyttäminen 
• Sähköinen säilytys lähtökohtana 
• Tiedon elinkaari on aktiiviaikana pitkä, siirto 

säilytykseen ajallisten otosten avulla 
• Päätökset ja muut sp-asiakirjat: PDF/A 
• Tonttijaot: paikkatietoaineistot, karttakuvat 
• Rakennustietomallit: IFC:n soveltaminen pysyvän 

säilytyksen muotona 
• Prosessiin liittyvät päätösvaiheet metatietoina 
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Mihin aineisto sitten pitäisi 
siirtää?  
Kuka tästä kaikesta 
huolehtii? 

13 Kuvalähde: http://www.computerhistory.org/timeline/memory-storage 



Säilyttäminen palveluna 
• Digi-aineiston siirto säilytykseen ei ole sama kuin siitä 

luopuminen.  
• Palvelusopimus säilytysvastuusta ja aineisto/tieto-palvelun 

tarjoamisesta 
• Säilyttäminen lakisääteisen toimijan vastuulle 
• Säilyttäminen edellyttää siirtäjältä siirtokuntoon 

saattamista: paketointi ja hyväksytyt tiedostomuodot 
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Palvelukokonaisuus 
• Kansallisarkisto ottaa vastaan ja säilyttää alkujaan 

digitaalisia aineistoja koko julkishallinnosta 
• Palvelun avulla Kansallisarkisto vastaa aineiston 

säilymisestä ehyenä, todistusvoimaisena sekä 
käytettävänä vaikka tallennusmuodot tai järjestelmät 
muuttuvat ajan mittaan. 

• Vastaanotto ja säilytyspalvelun tekniset ratkaisut on 
tuotettu yhteistyössä CSC:n kanssa 
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Säilytyspäätös 

Siirtosuunnittelu 

Aineiston siirto 

Siirtävä organisaatio 

Kansallisarkisto 

MITÄ 
säilytetään 

MILLOIN ja 
MITEN 
siirretään 

Sopimus 

VASTAANOTTO 
Palvelun käyttö 

SÄILYTYS ja 
TIETOPALVELU 
vastuista sopiminen 



Digitaalisen siirron toimintomalli 
• Aineisto saatetaan pysyvän säilytyksen muotoon 
• Aineiston kuvailu Sähke-metatietojen avulla, joko 

prosessin tuloksena tai siirtovaiheessa 
• Siirrettävän aineiston yksilöinti (NativeId) 
• Aineiston digitaalinen allekirjoittaminen ja TAR-

paketointi. Pakettien yksilöinti. 
• Siirto vastaanoton rajapintaan 
• Siirron kuittaukset saatavissa saman palvelun kautta 

xml rakenteisina. 
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Mitä siirron jälkeen… 
• Kansallisarkisto vastaa aineiston pysyvästä 

säilymisestä, ei tietopalvelusta 
• Tietopalvelu säilyy siirtäjällä, kunnes toisin sovitaan 
• Siirtäjä voi pitää siirretyn aineiston itsellään 

tietopalvelun tarjoamista varten. 
• Kansallisarkisto voi antaa aineistoa takaisin siirtäjälle 

tarvittaessa.  
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Kuntapilotti 
• Keväällä 2017 Kansallisarkisto, Järvenpään kaupunki, 

Kuntaliitto ja Valtiovarainministeriö yhteistyössä Evolta 
(Solita) ja FCG 

• Kohdeaineistona rakennusvalvonnan aineistot ja 
Lupapiste-palvelu 

• Selvitettiin mitä palveluiden hyödyntäminen edellyttää 
kunnalta ja miten se sopii tarpeisiin. 
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Pilotoinnin havainnot 
• Roolit ja vastuut:   

– Paketointi ja Validointi 
– Tietopalvelu ja Säilytyspalvelu 

• Tietomallin osalta tarve kehittää  joustavampia malleja, 
täysin valmista aineistoa vain vähän saatavilla 

• Alkuperäisformaattien hyödyntäminen aktiiviaikana saatava 
palvelun piirin 

• Lisäksi selvitetty eri tavoin kertyvien aineistojen määriä ja 
erityisvaatimuksia (muodot ja suojaustarpeet) 
   
 

20 https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/VM-SAPA-pilotointi-loppuraportti-FINAL.pdf 



SAPA-hanke 
• Kehitetään kansallisarkiston kyvykkyyttä tarjota 

vastaanoton ja tietopalvelun teknisiä ratkaisuja 
• Vastaanoton palvelut: Ensimmäinen S2-vaihe on 

valmiina. Laajennetaan vaiheittain aineistoihin 
• Kehitetään integroituvat tietopalvelurajanpinnat ja 

liittymät viranomaistarpeisiin. 
• Erityinen tuki massadigitoiduille aineistoille 
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Markus Merenmies 
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