Kansallisarkiston uutiskirje viranomaisille 2/2020
Kansallisarkiston sähköisen arkistopalvelun kehittämisen ensimmäinen vaihe valmiina
Kansallisarkiston sähköisen arkistonnin palvelua kehitetään neljässä vaiheessa niin, että palvelun
toiminnallisuudet laajenevat asteittain kattamaan uusia aineistotyyppejä. Kehitystyötä tehdään
Kansallisarkiston ja CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n yhteistyönä SAPA-kehitysprojektissa,
jonka ensimmäinen vaihe valmistui keväällä 2020.
Kehitystyön tuloksena sähköisen arkistoinnin palvelun käyttöön valmistui tavoiteaikataulun
mukaisesti uusi alusta, joka vastaanottaa ja tarjoaa käyttöön digitoituja aineistoja kytkeytymällä
KP-PAS- pitkäaikaissäilytysjärjestelmään, AHAA-metatietojärjestelmään sekä Astiaverkkopalveluun.
Kansallisarkisto on yhdessä CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n kanssa päivittänyt
suunnitelman SAPA-hankkeen kehitysvaiheiden keskeisten tuotosten osalta vuosille 2020–2022.
Toteutussuunnitelma on luettavissa kokonaisuudessaan Avoindata.fi-portaalissa (siirryt toiseen
palveluun).

Kehittämisvaihe 2 etenee hyvin – valmistuu 04/2021
Sähköisen arkistoinnin palvelun kehittämisen 2-vaiheessa tavoitteena on mahdollistaa
valtionhallinnon viranomaisten suorat online-siirrot sähköisen arkistoinnin palveluun sekä
siirretyn aineiston käyttö verkon yli. Alustakehitystä on tehty keväästä lähtien, ja parhaillaan
työstetään SÄHKE 2 -muotoisten pakettien vastaanottoa sekä rekisteriaineistojen vastaanottoa
uudenlaisella rakenteella.
Palvelun keskiössä on helppokäyttöisyys ja yksinkertaisuus. Tavoitteena on, että käyttöliittymän
kautta viranomaiset voivat itse siirtää alkujaan digitaalisessa muodossa olevaa aineistoa
sähköisen arkistoinnin palveluun. Samoin tavoitteena on mahdollistaa siirretyn aineiston haku ja
käyttö verkon yli erilaisiin käyttötarpeisiin.
Lue lisää sähköisen arkistoinnin kehittämisestä

Sähköisen arkistoinnin viranomaisinfo 11.12. - save the date!
Vielä ennen joululomia järjestämme viranomaisille suunnatun tiedotustilaisuuden, jossa
kerromme laajemmin sähköisen arkistoinnin kehitystyön etenemisestä ja esittelemme
siirtoprosessia sekä myös digitoidun aineiston käyttöä. Tilaisuuden tarkempi sisältö varmistuu
lähempänä ajankohtaa.
Tilaisuus pidetään perjantaina 11.12. 2020 klo 10-12 Skypen välityksellä.
Osallistu infoon tästä linkistä

Ajankohtaista koulutus- ja kurssitoiminnasta
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Kansallisarkiston syksyn 2020 koulutusohjelmassa on vielä joulukuussa kurssi asiakirjatietojen
arvonmäärityksestä ja seulonnasta. Tarkemmat kurssi- ja hintatiedot sekä ilmoittautuminen
Kansallisarkiston kurssijärjestelmän kautta.
Kansallisarkisto on aikaisemmin päättänyt, että asiakirjahallinnon ja arkistotoimen
perustutkinnon järjestäminen loppuu siirtymäajan jälkeen. Tutkinnon suoritusoikeutta voi hakea
enää 31.10.2020 mennessä; kokonaan tutkinnon järjestäminen päättyy 31.10.2022. Lisätietoja
Kansallisarkiston tiedotteesta.
Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon tenttitilaisuudet järjestetään syksystä 2020
alkaen vain sähköisinä. Tenttijöiden ei enää tarvitse tulla Kansallisarkiston toimipaikkoihin
suorittamaan tenttiä, vaan sen voi tehdä esimerkiksi työpaikalla tai kotona. Perustutkinnon
tutkintovaatimuksia päivitetään parhaillaan tenttitavan ja -paikan osalta.
Lisätietoja koulutuksesta antavat ylitarkastajat Karin Gref ja Minna-Liisa Mäkiranta
(etunimi.sukunimi@arkisto.fi).
Lue lisää koulutuksista

Kunnallisten toimijoiden asianhallinnan tietojen sähköinen arkistointi
Kansallisarkisto valmistelee parhaillaan suositusta kunnallisten toimijoiden asianhallinnan tietojen
sähköisestä arkistoinnista. Lähtökohtana kaikessa arkistoinnissa on, että alkujaan digitaaliset
arkistoitaviksi määrätyt (pysyvästi säilytettävät) tiedot säilytettäisiin aina digitaalisessa muodossa.
Kansallisarkistossa valmisteltava suositus auttaa kunnallisia toimijoita organisaation tietojen
sähköisen arkistoinnin suunnittelussa.
Lue lisää tiedotteesta

Ota yhteyttä
Kansallisarkiston yhteystiedot
Jos haluat peruuttaa uutiskirjeen tilauksen, klikkaa tästä

Kansallisarkisto
Riksarkivet

Rauhankatu 17
Fredsgatan 17

PL 258, 00171 Helsinki
PB 258, 00171 Helsingfors

Puh./Tfn.
Fax

029 533 7000
(09) 176 302

kirjaamo@arkisto.fi
http://www.arkisto.fi

