Kansallisarkiston uutiskirje viranomaisille 1/2021
Tervetuloa viranomaisinfoon 12.2.!
Kansallisarkisto aloittaa keväällä 2021 avoimet viranomaisinfot, joissa tiedotetaan
Kansallisarkiston ajankohtaisista asioista. Ensimmäinen infotilaisuus järjestetään perjantaina
12.2.2021 klo 13.
Infotilaisuudet järjestetään verkon välityksellä Teams-alustalla, mutta niihin on mahdollista
osallistua myös ilman Teams-tiliä. Linkki tapahtumaan sekä tarkemmat tiedot tilaisuuden
ohjelmasta löytyvät Kansallisarkiston verkkosivuilta ja niistä tullaan tiedottamaan myös somekanavillamme.
Infotilaisuuden ohjelma >> https://arkisto.fi/fi/viranomaisille/ajankohtaista-viranomaisille

Uusia ohjeita ja suosituksia
Uudet ohjeet ja suositukset painottuvat sähköiseen arkistointiin ja digitaalisiin toimintatapoihin,
ja ne on linjattu Kansallisarkiston tulevan siirtomääräyksen mukaisiksi.
Kansallisarkiston määritykset arkistoitavien erikoisaineistojen digitointiin on julkaistu
verkkosivuillamme: https://arkisto.fi/fi/viranomaisille/Julkishallinnon-asiakirjahallinnon-jaarkistotoimen-ohjaus/maeaeraeykset/kansallisarkiston-maaritykset-arkistoitavienerikoisaineistojen-digitointiin. Erikoisaineistot koostuvat kartta-,piirustus- ja valokuvakokoelmista,
negatiiveista, dioista, mikrofilmeistä sekä sidoksista, joissa sidosten tietosisältö esitetään
aukeamittain.
Lisäksi analogisen säilytysmuodon kulttuurihistoriallista arvoa ja sen arviointia ohjaava asiakirja
"Kansallisarkiston arvottamisen kategoriat ja kriteerit analogisten asiakirjojen säilytysmuodosta
päättämiselle" (pdf) on päivitetty.
https://arkisto.fi/uploads/Viranomaisille/Arvonmaaritys_ja_seulonta/Arvonm%C3%A4%C3%A4rit
ys-%20ja%20seulontapolitiikka%202021/Kategoriat_kriteerit_analoginen_hyvaksytty_2020.pdf
Kansallisarkiston määräykset, ohjeet ja suositukset >>
https://arkisto.fi/fi/viranomaisille/Julkishallinnon-asiakirjahallinnon-ja-arkistotoimen-ohjaus

Arvonmääritys ja seulonta -verkkosivuilla uudistuksia
Kansallisarkiston uusi Arvonmääritys- ja seulontapolitiikka-asiakirja on julkaistu ja otettu
käyttöön. Politiikka-asiakirja kuvaa arvonmäärityksen ja seulonnan tavoitteet, menetelmät ja
kriteerit, joiden perusteella viranomaisten ja julkista tehtävää hoitavien yksityisten toimijoiden
tietoaineistojen arkistointi (aiemmin pysyvä säilytys) määräytyy.
Myös Kansallisarkiston verkkosivujen osio Arvonmääritys ja seulonta on uudistettu. Sivuilta löytyy
mm. päivitetty seulontaesityslomake.
Tutustu verkkosivuihin >> https://arkisto.fi/fi/viranomaisille/arvonmaaritys-ja-seulonta
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Koulutus- ja tutkintotoiminta jatkuu verkossa
Kansallisarkisto järjestää koulutusta ensisijaisesti valtion ja kuntien asiakirjahallinnosta,
arkistotoimesta ja kirjaamisesta vastaaville ja näitä tehtäviä suorittaville henkilöille.
Keväällä 15.–21.3.2021 järjestetään maksullinen verkkokurssi Asiakirjahallintaa aloittelijoille.
Kurssin aikana perehdytään keskeisiin asiakirjatiedon elinkaaren hallinnan lähtökohtiin ja
käsitteisiin käytännön esimerkkien avulla.
Ilmoittaudu kurssille tästä >>
https://www.lyyti.fi/reg/Asiakirjahallintaa_aloittelijoille_verkkokurssi_5159

Muistutus perustutkinnon suorittajille
Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon järjestäminen Kansallisarkistossa päättyy
31.10.2022, eikä suoritusoikeutta tutkinnon suorittamiseen ole enää mahdollista hakea. Voimassa
olevalla suoritusoikeudella tutkinto on mahdollista suorittaa valmiiksi siirtymäkauden aikana, joka
päättyy 31.10.2022. Perustutkinnon tentit järjestetään jatkossa yksinomaan sähköisessä
muodossa.
Lue lisää perustutkinnosta >> https://arkisto.fi/fi/koulutus/tutkintopalvelut/asiakirjahallinnon-jaarkistotoimen-perustutkinto-lakkautetaan

SAPA-infon materiaalit ladattavissa verkkosivuilta
Kiitos vielä kerran kaikille joulukuun SAPA-infoon osallistuneille! Kaikkiaan meitä oli reilut 250 ja
tilaisuudessa esitettiin runsaasti hyviä kysymyksiä ja kommentteja - kiitos niistä!
Tilaisuuden materiaalit ovat luettavissa ja ladattavissa Kansallisarkiston verkkosivuilta.
SAPA-infon materiaaleihin >> https://arkisto.fi/fi/viranomaisille/sahkoinenarkistopalvelu#ankkuri6

Kansallisarkiston neuvonta- ja ohjauspalvelu uudistuu
Kansallisarkisto antaa julkishallinnon organisaatioille sähköisen säilyttämisen ja asiakirjahallinnan
neuvonta- ja ohjauspalvelua. Palvelulla on nyt uusi sähköpostiosoite viranomaisohjaus@arkisto.fi,
johon jatkossa keskitetään neuvontapyynnöt.
Sekä sähköisen asiointikanavan että kotisivujen kehittämistyö jatkuu kuluvana vuonna.
Kansallisarkiston verkkopalvelut viranomaisille >> https://arkisto.fi/fi/viranomaisille
https://www.arkisto.fi/
------------------------------------Ota yhteyttä https://www.arkisto.fi/fi/info/yhteystiedot
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Jos haluat peruuttaa tilauksen, klikkaa tästä http://uutiskirje.arkisto.fi/account/47706009a309ddea1b5261f59fdc61c19d21dc25-0/819763 .
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