KYSYMYS
Analogisten asiakirjojen arvonmääritys ja säilytysmuoto: tuleeko
seulontaesityksen yhteydessä toimittaa Kansallisarkistolle valokuvia
seulontaesityksen kohteena olevasta aineistosta, vaikka Kansallisarkistolla
olisi jo luovutettu vastaavaa aineistoa?
Onko digitaalisten (kuva)tiedostojen laadunvarmistukseen mitään työkalua,
jolla esimerkiksi tarkistetaan, että tiedostojen pakkaus on toteutettu
vaatimusten mukaan?
Miten SAPA eroaa lähihistorian VAPA:sta ja sen ideasta?

Voiko digitaalisiin aineistoihin kohdentaa hakuja siirron jälkeen?

Voiko SAPA:aan siirtää vain julkista tietoa?
Tuleeko asiakirjat edelleen muuttaa PDF/A-muotoon ennen siirtoa
Kansallisarkistoon?
Miksi SAPA:n kokonaisaikataulua ei ole arkisto.fi-sivuilla? Vaikuttaa siirtävien
viranomaisten valmistelutyöhön.

Mikä on SÄHKE2-määräyksen tilanne ja tulevaisuus esimerkiksi ensi vuotta
ajatellen?

Voivatko kunnat tehdä yhteisen seulontaesityksen?

Voiko digitoinnin ja seulonnan aloittaa ennen
seulontapäätöstä/takautuvasti?
Eikö kulttuurihistoriallisen aineiston säilyttämisen pitäisi olla lähtökohtaisesti
maksutonta?

VASTAUS
Seulontaesityksen yhteydessä tulee lähettää valokuvat seulontaesityksen kohteena
olevasta aineistosta joka tapauksessa.

Tarkoitukseen on olemassa sekä vapaita (open source) että kaupallisia tuotteita.
Esimerkiksi tiedostojen pakkaustasoon kannattaa soveltaa ristiintarkastusta eri
työkalujen välillä. Open source -työkaluina esimerkin Imagemagick ja Irfanview.
SAPA poikkeaa VAPA:sta siinä, että SAPA tarjoaa Siirtäjälle (siirtävä viranomainen)
käyttöliittymän, jonka avulla aineistoja voidaan siirtää SAPAa:n VY-verkossa. SAPA myös
prosessoi aineistot saataville käyttörajoitukset huomioiden OUT-rajapintansa kautta.
Viranomainen pääsee käyttämään Kansallisarkistoon siirtämiään aineistoja Astiakäyttöliittymän avulla. Astia-käyttöliittymää on esitelty Viranomaisinfossa 11.12.2020.
Infon materiaalit löytyvät Kansallisarkiston kotisivuilta
https://arkisto.fi/fi/viranomaisille/ajankohtaista-viranomaisille/sapa-infon-aineistot
SAPA:aan voi siirtää myös salassa pidettävää tietoa. Tiedot siitä, mitä SAPA:an voi
jatkossa siirtää tarkentuvat projektin edetessä.
PDF/A ei ole yleinen vaatimus, vaan SAPA:an voidaan vastaanottaa aineistoa useissa
tiedostoformaateissa. Lista soveltuvista tiedostomuodoista julkaistaan myöhemmin.
SAPA-alusta toteutussuunnitelmasta 2020–2022 löytyvät SAPA-alustan aikataulut
(avoindata.fi). Sähköisen arkistoinnin palvelun aikataulut ovat sidoksissa
alustakehitykseen.
https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/sapa-alustan-toteutussuunnitelma-vuosille2020-2022
Asianhallinnan osalta Sähke2:n perusmetatietomalli on edelleen tarkoituksenmukainen.
Lainsäädännön muutokset ovat kuitenkin vaikuttaneet tiedonhallinnan ohjausvastuisiin
ja Sähke-määräyksen sovellettavuuteen myös asianhallinnan osalta. Sähke2määräyksessä edellytettävät tiedon elinkaaren hallinnan vaatimukset muutetaan vuoden
2021 aikana ohjeeksi, jonka sisältöä kohdennetaan arkistointiin. Samalla käynnistetään
siirtorakenteen uudistaminen. Nykyistä Sähke2-siirtorakennetta tuetaan edelleen.
Kyllä. Ennen seulontaesityksen tekemistä on kuitenkin hyvä olla yhteydessä
Kansallisarkiston Arvonmääritys- ja seulontapalveluun.
https://arkisto.fi/fi/viranomaisille/arvonmaaritys-ja-seulonta
Tämä toimintajärjestys ei ole Kansallisarkiston suosittelema.
Jos aineiston kulttuurihistoriallisesta arvosta on Kansallisarkiston seulontapäätös ja
kulttuurihistoriallinen aineisto vastaanotetaan Kansallisarkistoon uuden
siirtomääräyksen mukaisessa siirtokunnossa, säilyttäminen on maksutonta.

Kumpaa lakia seurata, kun tiedonhallintalaki määrää kunnan säilyttämään
aineistot pysyvästi digitaalisessa muodossa ja arkistolaki paperimuodossa,
kun organisaatiolla ei ole SÄHKE2-sertifioitua järjestelmää?

Arkistolaki ei määrää paperimuodossa säilyttämisestä, mutta yksittäisessä
seulontapäätöksessä voi olla määrätty näin. Valmistelu säilytysmuodon kumoamisesta
näiden seulontapäätösten osalta on vireillä. Sähköinen säilyttäminen ei edellytä
järjestelmältä Sähke2-sertifiointia.
Digitoinnin ostaminen voi tässä tapauksessa olla vaihtoehto ja on toki mahdollista.
Massadigitoinnin tiekartan aikatauluista ja etenemisestä kannattaa ottaa suoraan
yhteyttä osoitteeseen massadigitointi@arkisto.fi.
Asiasta ei ole tehty päätöstä.
Kansallisarkistolla on digitointisuunnitelma, mutta toistaiseksi laajassa mittakaavassa ei
ole suunniteltu hävittämiseen tähtäävää digitointia.

Organisaatiomme aineistot ovat vasta 3. tiekarttaryhmässä ja toive ja tarve
olisi saada ne digitaaliseksi kuitenkin pian. Onko vaihtoehto tällöin ostaa
digitointi? Koska massadigitointi etenee myöhempiin ryhmiin?
Milloin SAPA laajenee kunnille?
Onko Kansallisarkiston suunnitelmissa digitoida ja hävittää sen hallussa jo
olevia vanhoja aineistoja, joilla ei ole kulttuurihistoriallista arvoa analogisessa
muodossa?
Saimme tilaisuudessa myös sekä positiivista palautetta että kehittämisehdotuksia. Kiitämme kommenteista ja pyrimme ottamaan kehittämistoiveet huomioon jatkossa.

