Uutiskirje viranomaisille 3/2021 (korjattu 8.11.)
Tervetuloa viranomaisinfoon 14.12. klo 12!
Kansallisarkiston Viranomaispalvelut järjestää vuoden viimeisen viranomaisinfon Teamsissa
tiistaina 14.12. klo 12. Tule kuulemaan ainakin seuraavista aiheista:
•
•
•
•

Kestävä kehitys Kansallisarkistossa
Katsaus Sähke2-määräyksen ja sähköisen arkistoinnin normi- ja informaatio-ohjauksen
tulevaisuuteen
Sähköisen arkistoinnin palvelun kuulumiset
Työkalu digitoidun aineiston laadunvarmistukseen

Tilaisuudessa on myös aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Tilaisuus kestää noin tunnin.
Osallistumislinkki julkaistaan Kansallisarkiston Ajankohtaista viranomaisille -sivulla päivää ennen
tilaisuutta. Tervetuloa!
Ajankohtaista viranomaisille -sivulle >> https://arkisto.fi/fi/viranomaisille/ajankohtaistaviranomaisille

Työkalu digitoidun aineiston laadunvarmistukseen
Kansallisarkisto on julkaissut Digitoidun aineiston validointityökalun, jolla voi tutkia, vastaavatko
esimerkiksi digitoitujen tiedostojen metatiedot Kansallisarkiston vaatimuksia
(https://arkisto.fi/uploads/Viranomaisille/M%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ykset%20ja%20ohjeet/Kan
sallisarkiston%20vaatimukset%20havittamiseen%20tahtaavaan%20digitointiin.pdf)..
Validointityökalun avulla voi tarkistaa
•
•
•
•

tallekappalekuvan metatiedot
tallekappalekuvan syntyhistoriaan liittyvät tekniset metatiedot
tekstitunnistetiedon (AltoXML)
digitointiprosessin vaaditun siirtopaketin rakenteen.

Työkalu on suunnattu ensisijaisesti niille, jotka digitoivat arkistolain nojalla arkistoitavaksi
määrättyjä asiakirjoja. Työkalun käyttö ei edellytä kirjautumista.
Validointityökaluun >> https://digitoinninvalidointi.arkisto.fi/

Ensimmäinen digitaalisten aineistojen siirto uudella siirtokäyttöliittymällä on tehty
Sähköisen arkistoinnin palvelussa on otettu käyttöön uusi siirtokäyttöliittymä, jonka kautta
viranomainen voi siirtää aineistonsa verkon välityksellä Kansallisarkistoon. Maanantaina
18.10.2021 koimme historiallisen hetken, kun ensimmäinen viranomaissiirto saatiin onnistuneesti
valmiiksi. Kunniatehtävän ensimmäisenä aineistojen siirtäjänä sai Lääkealan turvallisuus- ja
kehittämiskeskus Fimea, joka siirsi Kansallisarkistoon säilytysvaiheessa olevia sähköisiä
diaariaineistoja. Ennen Fimean siirtoa siirtokäyttöliittymällä on lokakuun aikana siirretty
Sähköisen arkistoinnin palveluun aiemmin vastaanotettuja aineistoja.
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Kun siirtäminen tulee ajankohtaiseksi
Aineistojen siirto Kansallisarkistoon on monivaiheinen kokonaisuus, johon siirtoja suunnittelevan
viranomaisen on hyvät tutustua jo ennen siirtoa. Palvelun uusien kotisivujen
https://arkisto.fi/sapa materiaalit vastaavat moniin siirtoja koskeviin kysymyksiin, joten
suosittelemme tutustumaan verkkosivuihin ja niiltä löytyviin ohjeisiin ennen siirtoprosessin
aloittamista. Lisäksi 2.9.2021 järjestetyn SAPA-viranomaisinfon materiaalit löytyvät
Kansallisarkiston sivuilta: https://arkisto.fi/fi/viranomaisille/ajankohtaista-viranomaisille/sapainfon-aineistot.
Tällä hetkellä siirtokäyttöliittymän avulla on mahdollista siirtää Sähke2-muotoista aineistoa,
Kansallisarkiston digitointimääritykset täyttäviä digitoituja aineistoja sekä muita tietoaineistoja,
joihin lukeutuvat erilaiset tietokantatulosteet (xml, csv ja json).
SAPA-alustan kehitystyö jatkuu
SAPA-kehitysprojekti jatkuu vuoden 2022 loppuun asti. Sähköisen arkistoinnin palvelun ja
alustakehityksen tiiviillä yhteistyöllä pyrimme siihen, että alustan kehitystyön uusia
toiminnallisuuksia saadaan asiakkaiden käyttöön mahdollisimman lyhyellä siirtymäajalla.
Asiakkaitamme koskevista uudistuksista tiedotamme Kansallisarkiston verkkosivuilla, somekanavilla ja viranomaisuutiskirjeissä.
Tjänsten för digital arkivering nu också på svenska
Tjänstens hemsidor finns nu på svenska https://arkisto.fi/digitalarkivering men separata
instruktioner för överföringar kommer att översättas till svenska vid ett senare tillfälle nästa år.
Sähköisen arkistoinnin palvelun verkkosivuille >> https://arkisto.fi/sapa

Vielä ehdit ilmoittautua sähköisen säilyttämisen verkkokurssille!
Kurssilla perehdytään sähköisen säilyttämisen vaatimuksiin sekä esitellään näissä sovellettavia
toimintomalleja, työkaluja ja palveluita. Kurssi antaa lisäksi osallistujille selkeän käsityksen
sähköisen säilyttämisen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä ja vastuista.
Ilmoittaudu kurssille viimeistään 12.11.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen >>
https://www.lyyti.fi/reg/Sahkoinen_sailyttaminen_verkkokurssi_6157

Massadigitoinnin tavoitteet vuodelle 2021 on saavutettu
Massadigitoinnin tavoitteena tänä ja viime vuonna on ollut digitoida viranomaisaineistoa
vuosittain 1500 hyllymetriä. Vuoden 2021 osalta tulos saavutettiin jo lokakuussa. Tuotannon
onnistunut laajentaminen Mikkeliin edesauttoi tavoitteen saavuttamista etuajassa.
Vuoden 2021 aikana digitointia on tehty entiseen tapaan Helsingin Siltavuoren toimipisteessä,
mutta toukokuusta alkaen myös Kansallisarkiston keskusarkistolla Mikkelissä. Massadigitoitujen
aineistojen tämän vuoden tuotantotuloksen arvioidaan olevan noin 1800 hyllymetriä.
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Digitoijia Mikkeliin on rekrytoitu kuluvan vuoden aikana kolmessa vaiheessa. Viimeiset digitoijat
aloittavat joulukuussa. Vuoden 2022 alussa massadigitoinnin tuotantohenkilöstön laajuus on
Mikkelissä 12 ja Helsingissä 10 henkilöä.
Tuotanto keskittyy vuoden 2022 aikana toiminnan kehittämiseen eri osa-alueilla. Laajennuksia
tuotantoon ei nykyrahoituksen pohjalta ole suunnitteilla.
Siirrot massadigitointiin etenevät
Ensi vuonna digitoitavia aineistoja valmistellaan aktiivisesti viranomaiskentällä sekä
Kansallisarkistossa. Piakkoin Kansallisarkisto käynnistää myös vuonna 2023 digitoitavaksi
suunniteltujen aineistojen siirtovalmistelut. Lisäksi digitointisuunnitelmat vuosille 2024–2026 on
laadittu eri organisaatioiden esittämien tarpeiden ja saavutettavien hyötyjen perusteella.
Kansallisarkisto tekee kaikkien siirtäjien kanssa sopimukset massadigitoinnin palvelun käytöstä.
Sopimus määrittää osapuolten väliset vastuut ja oikeudet aineiston siirtämiseen, digitaaliseen
muotoon muuttamiseen ja käyttöön liittyen. Kansallisarkisto on päivittänyt syksyllä
massadigitoinnin sopimuskokonaisuuden, ja se julkaistaan Kansallisarkiston verkkosivuilla
lähiaikoina.
Massadigitoinnin verkkosivuille >> https://arkisto.fi/massadigitointi

Viranomaisinfot jatkuvat 2022 - ehdota aihetta!
Kansallisarkisto järjestää ensi vuonna neljä viranomaisinfoa, jotka alustavasti on aikataulutettu
helmikuulle, toukokuulle, syyskuulle ja marraskuulle. Infot järjestetään Teams-kokouksina ja
niiden tallenteet tulevat määräajaksi katsottaviksi arkiston verkkosivuille.
Otamme myös mielellämme vastaan ideoita infotilaisuuksien aiheiksi. Jos mielessäsi on aihe, josta
haluaisit kuulla lisää, kerro se meille kyselylomakkeella alla olevasta linkistä.
Kyselylomakkeeseen >> https://www.lyyti.fi/questions/85d4bad40f https://www.arkisto.fi/
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