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PÄÄKIRJOITUS

Osmo Palosen muistoa kunnioittaen

T

ämä Failin numero on omistettu lehden pitkäaikaisen
päätoimittajan Osmo ”Osku” Palosen muistolle, joka
menehtyi heti joulun jälkeen syövän
murtamana. Hänen poismenonsa oli
suuri menetys koko arkistoalalle ja
meille kaikille alan ammattilaisille.

Oskun reilun kymmenen vuoden
päätoimittajakaudenaikana Failista kehittyi arvostettu arkistoalan
yleislehti – ainoa laatuaan Suomessa.
Yritän parhaan kykyni mukaan jatkaa
Oskun viitoittamalla tiellä.

Opin itse tuntemaan Oskun
2000-luvun puolivälissä, kun hän
vastasi Mikkelissä ElkaD-projektista.
Musiikkiarkisto oli siihen aikaan
partnerina EU-projektissa ”TAPE”,
joka pyrki edistämään AV-aineiston
digitointiin ja säilyttämiseen liittyvän
tietotaidon leviämistä Euroopassa.
ElkaD oli projektin kannalta tärkeä
yhteistyökumppani, ja Osku osallistui useisiin TAPE-tapahtumiin myös
ulkomailla.

Hallituksen esitys uudeksi tietosuojalaiksi, jolla täydennetään ja
täsmennetään Euroopan unionin
yleistä tietosuoja-asetusta, on tätä
kirjoittaessa juuri julkistettu (HE
9/2018). Esityksen perusteella
tietosuojalakiin olisi tulossa pykälä,
joka mahdollistaisi kulttuuriperintöaineistoihin ja näiden kuvailutietoihin sisältyvien henkilötietojen
käsittelyn arkistointitarkoituksessa
silloin, kun käsittely on ”tarpeen ja
oikeasuhtaista sillä tavoiteltuun yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen ja
rekisteröidyn oikeuksiin nähden”.

Meitä yhdisti Oskun kanssa paitsi
vahva halu edistää yhteistä hyvää,
myös epätyypillinen tausta, sillä
olimme molemmat ehtineet toimia
pitempään teknologian parissa
ennen kuin siirryimme arkistoalalle.
Ehkä osittain sen ansiosta meidän oli
aina helppo ymmärtää toisiamme.
Tapasin Oskun henkilökohtaisesti
viimeisen kerran keväällä 2017, jolloin keskustelimme Failin päätoimittajan tehtävistä. Minulle jäi erityisesti
mieleen, että sairaudestaan huolimatta Osku oli uskomattoman positiivinen ja tulevaisuuteen katsova.
Joulukuun Faili oli ensimmäinen,
jonka taitto jäi minun vastuulleni,
mutta Osku jaksoi uuvuttavista
hoidoistaan huolimatta seurata aktiivisesti lehden valmistumista. Hän
myös ilmoitti olevansa valmis auttamaan, mikäli tarvetta olisi ilmennyt.
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Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä
lukuisat kirjastot, arkistot ja museot
olivat ehdottaneet lakiin pykälää,
jonka perusteella yleishyödyllisillä
arkistotoimijoilla olisi ollut oikeus
antaa tai asettaa saataville henkilötietoja sisältäviä kulttuuriperintöaineistoja ja niiden kuvailutietoja.
Ilman tällaista oikeutta esimerkiksi
muistiorganisaatioiden aarteita yhteen tuovan Finna.fi-palvelun kautta
tarjottavia aineistoja ja kuvailutietoja
voitaisiin joutua rajoittamaan merkittävällä tavalla.
Valitettavasti kyseistä pykälää
hallituksen esityksessä ei ole. Lain
perusteluihin on kuitenkin onneksi
kirjattu, että henkilötietojen käsittely arkistointitarkoituksessa ”pitää sisällään myös mahdollisuuden

käsitellä kulttuuriperintöaineistoja
siinä tarkoituksessa, että kyseiset
aineistot saatetaan käytettäväksi”.
Lisäksi todetaan seuraavaa: ”Rekisterinpitäjän on tässäkin käsittelytarkoituksessa arvioitava, onko käsittely
tarpeellista ja oikeasuhtaista sillä
tavoiteltuihin päämääriin nähden.
... Kun saatetaan esimerkiksi laajoja
valokuva-aineistoja käytettäväksi, voi
rekisterinpitäjä kiinnittää huomiota
esimerkiksi aineiston ikään ja siihen,
missä laajuudessa aineisto saatettaisiin käytettäväksi.”
Itse näen, että olisi erittäin hyödyllistä, jos pystyisimme luomaan kulttuuriperintöä arkistoiville organisaatioille yhteisiä käytännesääntöjä
henkilötietoja sisältävien aineistojen
käsittelyyn ja käyttöön saattamiseen.
Yhteiset käytänteet helpottaisivat
suuresti, kun arkistoissa joudutaan
pohtimaan eri tyyppisten aineistojen
käsittelyn tarpeellisuutta ja oikeasuhtaisuutta tavoiteltuihin päämääriin nähden.
Yksi mahdollinen foorumi käytännesääntöjen laatimiseen on viime
joulukuussa perustettu arkistojen
yhteistyöverkosto, johon on liittynyt
mukaan jo kaksikymmentä kulttuuriperintöä tai tutkimusaineistoja
tallentavaa organisaatiota. Verkoston
tarkoituksena on keskustella kaikenlaisesta yhteistyöstä arkistojen välillä,
ja sen toiminta on kaikille avointa.
Lisätietoja saa allekirjoittaneelta.
Juha
Henriksson
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TEKNIIKKA

Kulttuuriperintö-PAS-palvelu
Juha Henriksson
Arkistonjohtaja
Musiikkiarkisto

O

petus- ja kulttuuriministeriön Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanke
(KDK) päättyi vuoden 2017
lopussa. KDK-hankkeen tarkoituksena oli lisätä kirjastojen, arkistojen
ja museoiden digitaalisten aineistojen ja kulttuuriperinnön merkitystä
yhteiskunnassa. Hankkeessa kehitettiin palveluita ja toimintamalleja,
joiden avulla voidaan luoda, hallita,
säilyttää ja hyödyntää kulttuuriperintöä. Lisäksi hankkeessa vahvistettiin
erilaisten kulttuuriperintöä säilyttävien järjestelmien ja niiden sisältämien
tietojen yhteensopivuutta.
KDK-hankkeen aikana kehitetyistä
palveluista tärkeimmät ovat olleet
Finna, jonka kautta kirjastojen,
arkistojen ja museoiden palveluihin
ja digitaalisiin aineistoihin pääsee
helposti käsiksi yhdeltä verkkosivustolta, sekä digitaalisten kulttuuriperintöaineistojen pitkäaikaissäilyttäminen eli PAS-palvelu. KDKhankkeen päättyessä sekä Finna että
PAS-palvelu jatkavat toimintaansa
–jälkimmäinen nimellä Kulttuuriperintö-PAS.
KDK-hanke alkoi vuonna 2008.
Pitkäaikaissäilytyksen suunnitteluvastuu annettiin Tieteen tietoteknii-
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kan keskukselle CSC:lle kahta vuotta
myöhemmin. CSC:n kehityspäällikkö Kimmo Koivusen mukaan keskeisenä palvelun kehittämisfoorumina
on toiminut PAS-tukiryhmä, myöhemmin PAS-yhteistyöryhmä, joiden
kanssa laadittiin aluksi suunnitelmia
ja kustannus/hyötyanalyysia. Niiden
rinnalla syntyi arkkitehtuurikuvauksia sekä standardisalkku, jonka tarkoituksena on varmistaa KDK-järjestelmäkokonaisuuden toimivuus,
kuten esimerkiksi eri organisaatioiden tallentaman metadatan yhteismitallisuus. Lisäksi standardoinnilla
pyritään takaamaan se, että palvelut
kyetään aikanaan siirtämään uusiin
laitteisto- ja ohjelmistoympäristöihin
mahdollisimman vaivattomasti.
Kimmo Koivusen mielestä PASpalvelun kehittämisessä ei ole ollut
kysymys ainoastaan IT-ratkaisuista,
vaan myös kansallisen kyvykkyyden
kehittämisestä. ”KDK:ssa on systemaattisesti rakennettu organisaatioiden tarpeisiin perustuvaa pitkäaikaissäilytyksen toimintamallia.
Kokonaisuuden on oltava yhteinen
ja yhteistyöhön pohjautuva, muuten
ei onnistuta. Erityisesti aineistojen
semanttisen säilyttämisen tarpeet
ohjaavat loogista ja bittitason säilyttämistä.”

Aineistojen siirtäminen PASpalveluun
Kulttuuriperintö-PAS eroaa monista muista pitkäaikaissäilyttämisen
palveluista, jotka eivät välttämättä
kannusta käyttämään tiettyjä pitkäaikaisen säilyttämisen kannalta
tarkoituksenmukaisia formaatteja,
vaan ottavat vastaan lähes minkälaista
aineistoa tahansa. Sen sijaan Kulttuuriperintö-PAS-palvelua hyödyntävät organisaatiot ja CSC ovat yhdessä
määritelleet vuosittain päivitettävässä
dokumentissa säilytyskelpoiset ja
siirtokelpoiset tiedostomuodot, joita
pyritään käyttämään.
Säilytyskelpoisten tiedostomuotojen
arvioidaan olevan käyttökelpoisia
vielä pitkään, kun taas siirtokelpoiset tiedostomuodot ovat niitä, joissa
pitkäaikaissäilytettävää aineistoa on
tallennettu runsaasti. Mikäli säilytettävän aineiston tiedostomuoto
ei ole säilytys- eikä siirtokelpoinen,
tiedostot olisi pyrittävä muuntamaan
säilytyskelpoiseen tiedostomuotoon.
Tiedostoissa ei myöskään saa käyttää salaus- tai DRM-tekniikoita tai
pakkausta.
Kimmo Koivusen mukaan rajoittamalla tiedostomuotoja rajoitetaan sa-

FAILI 1/2018

malla myös ongelmia. ”Kulttuuriperintö-PAS-palvelussa pitkäaikaissäilytys ei ole jotain, jonne vain sysätään
aineistoa, vaan tärkeää on varmistaa
aineistojen laatu ja yhteentoimivuus.
CSC ottaa palvelusopimuksessa
vastuun sisällöstä, myös välillisten
vahinkojen osalta, mikä ei ole tyypillistä pelkissä säilytyspalveluissa tai
yleisemmin IT-palveluissa.”
PAS-palveluun siirrettävät aineistot
täytyy paketoida tarkkojen määritysten mukaisesti ja lisäksi siirrettävien
aineistojen laatu tarkistetaan ennen
kuin ne hyväksytään pitkäaikaissäilytykseen. Koivunen toteaa, että
siirrettävän aineiston tarkastamiseen
käytetyt validaattorit osoittavat ongelmat, mutta sen jälkeen viallisista
aineistoista keskustellaan yhdessä
hyödyntävän organisaation kanssa: ”Yksi esimerkki on Approvaltoiminto. Jos aineiston lähtötaso ei
ole laaduntarkastuksessa riittävä,
niin voidaan yhdessä tehdä päätös,
että tällaiset aineistot otetaan säilytykseen virheistä huolimatta. CSC:n
tehtäviin kuuluu myös neuvoa ja
auttaa aineiston korjaamisessa. Tämä
on keskeinen osa hyödyntäville organisaatioille tarjottavaa tukipalvelua.
Korjauksia voidaan myös automatisoida, kunhan se tehdään yhdessä,
toimivaa mallia hakien. Organisaatiolla täytyy aina säilyä kontrolli aineistoilleen tehtävistä toimenpiteistä.”

PAS-palvelun käyttäjät
Tuotantovuoden 2017 aikana
opetus- ja kulttuuriministeriön
päätöksellä uusina organisaatioina
PAS-palvelun hyödyntäjiin liittyivät
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI), Kotimaisten kielten
keskus (KOTUS) ja Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS). Lisäksi
laajennettiin jo aikaisemmin mukaan
liittyneiden organisaatioiden (Kan-

FAILI 1/2018

sallisarkisto, Kansalliskirjasto, Museovirasto ja Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto) säilytyksessä olevien
aineistojen määrää. Vuoden 2017
lopussa PAS-palvelu on ottanut säilytysvastuun yli 110 teratavusta hyödyntävien organisaatioiden aineistoa.
Kulttuuriperintö-PAS-palvelu huo-

lehtii näiden aineistojen eheydestä,
autenttisuudesta ja loogisesta toimivuudesta. Sopimusmallin mukaisesti
organisaatiot sopivat PAS-palvelun
hyödyntämisestä ensiksi opetus- ja
kulttuuriministeriön kanssa, minkä
jälkeen ne tekevät palvelusopimuksen CSC:n kanssa.
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Palvelun luotettavuus
PAS-palvelun valvonta on automatisoitu mahdollisimman pitkälle.
Esimerkiksi laitevikoja kuten rikkoutuneita kiintolevyjä ja nauha-asemia,
palvelimien saatavuutta, levyalueiden täyttöastetta, virustietokannan
ajantasaisuutta ja tallennuskerroksen
eheyttä valvotaan automattisesti.
Lisäksi manuaalisesti valvotaan esimerkiksi vastaanoton työjonon etenemistä, työjonoon jumiutuneiden
siirtopakettien selvittelyä, säilytyspakettien eheyden tarkastusta sekä
hylättyjen siirtopakettien ongelmien
analysointia.
Luotettavuus on toistaiseksi ollut
korkealla tasolla. Vuoden 2016
aikana oli tilanne, jossa kahdesta
teratavusta aineistoa oli hetkellisesti
vain kaksi kopiota, mikä johtui yksittäisen nauhamedian rikkoontumisesta. Tilanteesta kuitenkin toivuttiin
normaalina toimintana. Muilta osin
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laiterikot eivät ole uhanneet säilyttämistä. Esimerkiksi kiintolevyjä
järjestelmässä rikkoontui vuoden
2016 aikana 11 kappaletta, mutta
kiintolevytallennuksessa ei tapahtunut varsinaisia säilytyspakettien
vioittumista, ja rikkoontuneet kiintolevyt pystyttiin vaihtamaan ennen
kuin RAID-ryhmien redundanssi tuli
uhatuksi.

Kyvykkyyden kehittäminen
PAS-palvelussa on vuoden 2017
loppuun mennessä aineistoa yhteensä 110 teratavua. Palvelun kehittämiseen tähän mennessä käytettyjen
kymmenien henkilötyövuosien
näkökulmasta voitaisiin ehkä ajatella,
ettei toiminta ole ollut kovin kustannustehokasta. Kimmo Koivunen
kuitenkin toteaa, että asiaa ei voi
tarkastella puhtaasti bittitason säilyttämisen näkökulmasta, vaan kyse on
koko toimintaketjusta, joka sisältää
myös esimerkiksi kokonaisarkkiteh-

tuurin ja säilytys/siirtokelpoisten
tiedostomuotojen määrittämisen
sekä paketointityökalujen kehittämisen ja hyödyntävien organisaatioiden
tietotaidon lisäämisen. ”Keskiössä
on yhteisen kyvykkyyden kehittäminen, jolla pystytään ratkaisemaan
digitaalisen kulttuuriperinnön säilymisen haasteet. Tätä kyvykkyyttä on
syntynyt totta kai CSC:lle, ja jatkossa
tullaan panostamaan siihen, että kyvykkyyttä syntyy entistäkin enemmän
myös organisaatioihin.”
Koivunen myös painottaa, että kulttuuriperinnön säilyttämisen kannalta
on kansainvälisestikin poikkeuksellista, että PAS-palvelua hyödyntää
kolme erillistä sektoria: kirjastot,
arkistot ja museot. Hänen mielestään yhteistyössä on onnistuttu
mainiosti ja PAS-yhteistyöryhmässä
on ollut innostunut tunnelma. ”Nyt
on rakennettu luottamus bittitason
säilyvyyteen ja uskalletaan mennä
seuraavalle tasolle!”
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Kansallisarkisto
Kansallisarkistossa siirryttiin käyttämään KDK-PAS-palvelua sen
jälkeen, kun opetus- ja kulttuuriministeriö päätti, että Arkistolaitoksen
tulee luopua vuoden 2015 loppuun
mennessä sähköisten aineistojen
vastaanottoa ja säilyttämistä varten
käytössä olevasta VAPA-järjestelmästään. Kansallisarkiston kehittämispäällikkö Markus Merenmies
toteaa, että VAPA-aineistoa siirretään PAS-palveluun kaikkiaan noin
neljä miljoona yksikköä, yhteensä
noin puoli teratavua. Kyseessä on
viranomaisten alkujaan digitaalista
aineistoa. Jatkossa PAS-palveluun
siirretään myös digitoitua aineistoa,
ja samalla aineistojen vaatima tallennustilan tarve kasvaa merkittävästi.
”Olemme arvioineet, että otamme
vastaan ja välitämme PAS-palveluun
alkujaan digitaalista aineistoa vuoteen 2020 mennessä noin 40 Tt.
Tulevan määrän arviointi on osoittautunut hyvin vaikeaksi, koska
siirtävät tahot eivät aina edes itse
hahmota omien tietoaineistojensa
volyymia saati sitä, missä vaiheessa
ne ovat siirrettävissä.”
Merenmiehen mukaan tähän mennessä siirrettyjä aineistoja yhdistää se, että niiden metatiedot ovat
Sähke2-vaatimusten mukaisia. Nämä
metatiedot paketoidaan siirron
yhteydessä PAS:n vaatimaan METSmuotoon. Tiedostomuotojen osalta
Kansallisarkisto on hyväksynyt kaikkia niitä formaatteja, jotka KDK:n
määritykset ovat sallineet. Formaatteina ovat olleet esimerkiksi PDF/A
ja TIFF, mutta mukana on myös
rakenteisessa muodossa olevaa informaatiota CSV ja XML-muotoisina.
Kansallisarkistolle on toimitettu
myös OpenOfficen taulukkoja, jotka
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on konvertoitu KDK:n vaatimusten
mukaisiin tiedostomuotoihin.
Merenmies kertoo, että PAS-palvelun käyttö on ollut Kansallisarkistossa tähän asti varsin pilotointihenkistä
ja varsinaiset suuret massat ovat
vasta tulossa. ”Sen vuoksi ei aivan
tarkasti vielä osata sanoa, miten palvelu toimii käytännön tasolla osana
meidän prosessejamme. Esimerkiksi
tiedostoformaattien osalta käytäntö
on ollut hyvin hankalaa, koska ne tiedostot, joita meille toimitetaan, eivät
välttämättä ole säilytysmuodoiltaan
validisti muodostuneita. Kun PAS:n
validaattori hylkää niitä, niin meidän
on vaikea lähteä niitä korjaamaan.
Vuoden 2017 aikana kehitimme
CSC:n kanssa uutta vastaanoton ja
paketoinnin rajapintaa, jonka avulla
voidaan taas paremmin jatkaa alkujaan digitaalisen Sähke-aineiston
vastaanottoa.”
Merenmiehen mukaan Kansallisarkistossa pystytään PAS-palvelun
ansiosta keskittymään kuvailun tietorakenteisiin ja niiden määrittelyihin,
kun taas infrastruktuurin hallinta ja
kehittäminen voidaan jättää CSC:lle.
”Säilyttämisen tietorakenteiden
osalta meillä olisi suuri intressi lähteä
hyödyntämään samoja ratkaisuja,
kuin mitä on tehty E-ARK hankkeessa ja muun muassa sitä METS-määritystä, mitä muut hankkeessa olevat
arkistolaitokset ovat olleet mukana
kehittämässä.”
Oman haasteensa Kansallisarkiston
PAS-palvelun käytölle muodostavat
Merenmiehen mukaan viranomaisten suojaustaso III aineistot. ”Tämä
on merkittävä ongelma, johon ei
ole saatu vielä tyydyttävää ratkaisua.
EU:n tietosuoja-asetus tuo merkittävästi vaatimuksia toimijoille. Samaan
aikaan ollaan myös selvittämässä

sitä, miten turvallisuuden auditointiin liittyviä kriteerejä mahdollisesti
päivitetään. Meidän tietorakenteemme ja omat toimintaprosessimme
mahdollistavat tämänkaltaisen aineiston hallinnan, mutta ulkoistetun
PAS-palvelun hyödyntäminen asettaa
omat haasteensa palvelun sisäisen
toiminnan vaatimustenmukaisuuden
seurannalle.”

Kansalliskirjasto
Kansalliskirjaston verkkoarkisto oli
aluksi PAS-palvelun ainoa varsinaisessa tuotannossa ollut hyödyntäjä.
Verkkoarkiston PAS-siirrot käynnistyivät marraskuussa 2015. Tällä
hetkellä verkkoarkistolla on PASpalvelussa yli 100 teratavua aineistoja. Tietojärjestelmäasiantuntija Lassi
Lagerin mukaan Kansalliskirjasto on
saanut PAS-palveluun lisätilaa myös
vapaakappaleluovutuksia ja julkaisuarkistoja sekä erikseen digitoituja
kulttuuriperintöaineistoja varten
(tekstiä, kuvaa ja audioaineistoa),
mutta PAS-siirrot eivät kuitenkaan
ole näiden osalta vielä käynnistyneet.
Lagerin mukaan yhteistyö CSC:n
sekä PAS-palvelun nykyisten ja
tulevien hyödyntäjäorganisaatioiden
kanssa on ollut hedelmällistä ja sujuvaa. Pitkäaikaissäilytyksen suunnittelu, paketointi ja siirrot vaativat työtä
kuitenkin myös hyödyntäjäorganisaatiolta. Työmäärä on silti hänen
mielestään huomattavasti pienempi,
kuin jos kaikki pitäisi tehdä itse.
”Hyvin harvalla organisaatioilla olisi
mahdollista hankkia riittävää asiantuntemusta ja resursointia asioiden
hoitamiseksi itse. Ilman keskitettyä
palvelua nämä olisivat todennäköisesti osittain kaupallisten palveluntarjoajien markkinat, mutta silloin
pitkäaikaissäilytyksen pysyvyys olisi
kysymysmerkki. Muutenkin yhteiset
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palvelut ja yhteistyön lisääntyminen
lienevät Kansallinen digitaalinen
kirjasto -hankkeen parhaita saavutuksia.”
Verkkoarkiston PAS-palveluun
lähetetty aineisto on ARC-tiedostoja
ja saman formaatin kehittyneempää versiota eli WARC-tiedostoja.
ARC- tai WARC-formaatti on kuin
kirjekuori, jonka sisällä voi olla mitä
tahansa muita tiedostoformaatteja
eikä kuoren sisällä olevia tiedostoja tarvitse kuvailla erikseen. Tässä
suhteessa W/ARC:t ovat poikkeus,
sillä yleensä tiedostot pitää kuvailla
tarkasti PAS-säilytystä varten.
CSC tarjoaa PAS-palvelun käyttäjille
työkalun aineistojen paketoimista
varten. Lager toteaa, että mikään
kaupallinen asiakirjan hallintajärjestelmä ei suoraan lähetä dataa
PAS-palveluun, vaan data on paketoitava METS-siirtopaketeiksi, jotka
siirretään PAS-palveluun. ”CSC:n
kehittämä työkalu ei vielä tue ‘kaikkia mahdollisia’ formaatteja. Jos
arkistoitavaa formaattia ei vielä tueta,
lähettäjän pitää itse kehittää skriptejä, joilla paketit tehdään. Toisaalta
CSC lisää työkaluun jatkuvasti lisää
tuettuja dataformaatteja.”
PAS-palvelun siirtopaketeissa
täytyy olla yksityiskohtaisia teknisiä
tietoja arkistoitavasta datasta, mikä
voi Kansalliskirjaston tietojärjestelmäasiantuntija Kaisa Kaunosen
mukaan muodostua ongelmaksi, jos
data on kovin vanhaa. Toisaalta tämä
on Kaunosen mielestä myös etu.
”Kaikki data joudutaan kuvaamaan
täydellisesti metadatalla ennen kuin
se menee säilytykseen – syntyhistoria, tekniset ominaisuudet ja käyttötarkoitus. Näistä vaaditaan vähintään
minimitiedot, mutta kirjasto voi
sisällyttää siirtopaketteihin todella
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yksityiskohtaista kuvailutietoa. Ilman
kuvailutietoja dataa on vaikea hyödyntää tulevina vuosina.”

Tietoarkisto
Yhteiskunnallinen tietoarkisto otti
PAS-palvelun käyttöön marraskuussa 2017 pilotoituaan sitä ensin
parin vuoden ajan. Tänä aikana on
kehitetty Tietoarkiston omiin tietojärjestelmiin sopiva ratkaisu, jolla
paketoidaan automaattisesti PASpalvelun vastaanottoon lähetettävät
siirtopaketit.
Tietoarkiston IT-palveluasiantuntija
Tuomas J. Alaterän mukaan PASpalveluun siirretään tutkimustarkoituksiin koottua kvalitatiivista tai
kvantitatiivista tutkimusaineistoa
kuten datamatriiseja, kirjoitusaineistoja ja haastatteluja. Aineisto on
usein tilastomatemaattisin ohjelmin
käsiteltävää aineistoa SPSS Portable
tai CVS-muodossa tai tekstiä esimerkiksi PDF, TXT, HTML sekä ODTmuodossa. Mukana on jonkin verran
kuvia ja ääntä. Lisäksi säilytykseen
tulee näiden aineistojen kuvailutietoja XML-muodossa.
Tietoarkistolla on noin 1300 tutkimusaineistoa. Verrattuna muihin
PAS-palvelun hyödyntäjiin aineisto
on kooltaan pieni eli muutamien
kymmenien gigatavujen luokkaa.
Alaterän mukaan pilotin aikana saadut kokemukset ovat hyvät. ”Prosessi on ollut pitkä, mutta palvelu
lunastaa siihen kohdistuvia lupauksia ja sen luotettavuus on hyvällä
tasolla. Olemme voineet olla vaikuttamassa palvelun ja määritysten
kehittämiseen. Viimeisen vuoden
aikana yhteistyössä PAS-palvelun
asiantuntijoiden kanssa on ratkottu
paljon käytännön kysymyksiä, joiden
oletamme olevan hyödyllisiä myös

myöhemmin mukaan tuleville organisaatioille. Tällaisia ovat esimerkiksi
yleisten toimistoformaattien säilytykseen siirron testaaminen”.
Alaterä kuitenkin painottaa, ettei
kaikki ole kuitenkaan vielä valmista,
vaan Tietoarkistossa on jatkossakin
parannettava säilytyksen työprosesseja. ”Samoin PAS-palvelun on edelleen kehityttävä. Pilotointivaiheessa
palvelun vaatimat kehityspyrähdykset ovat välillä päässeet yllättämään.
Vaikka toimintamalli on joustava,
niin vie oman aikansa, ennen kuin
tuotantospekseihin tehdyt uudistukset näkyvät itse palvelussa. Palvelun
käyttöönotto ei ole suinkaan yksinkertaista, koska se vaatii osaamista
omassa organisaatiossa.”
Alaterä toteaa, että PAS-palvelu
vapauttaa Tietoarkistossa resursseja
tietopalveluun ja uusien palvelujen
tuottamiseen tutkijoille, opettajille,
opiskelijoille ja kansalaisille. ”Ei
voida pitää edes mielekkäänä, että
olisimme ryhtyneet rakentamaan
vastaavaa palvelua, vaikka luotettavalla tasolla säilytyksen olemme jo
aiemminkin hoitaneet. Säilytys on
erityisosaamista, ja myös laitekulut
ovat huomattavat. Aineistomäärien
kasvaessa Tietoarkistoa suuremmankaan toimijan ei ole järkevää sitoa
siihen vaadittavaa suurta määrää resursseja. Suomi on väestömäärältään
pieni mutta kehittynyt maa. Tässä
ympäristössä on mielekästä tuoda
toimijat yhteen kuten kulttuuriperinnön ja tutkimuksen PAS-palvelu
tekee. Haasteet eivät ole pienet, koska palvelun on kyettävä takaamaan
digitaalisen aineiston säilytys monelle tieteen ja taiteen alalle, eikä se voi
keskittyä vain suppeaan joukkoon
aineistotyyppejä.”
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TAPAHTUMAT

Uuden oppikirjan julkaisuseminaari

L

iikearkistoyhdistyksen oppikirjat ovat vuosien varrella
saavuttaneet Sudenpentujen
käsikirjan aseman yksityisen
sektorin asiakirjahallinnon kentällä.
Nyt julkaisusarja on saamassa 19.
osansa, kun uusi kirja Säilyykö sähköinen – ja kuinka kauan? julkaistaan huhtikuussa. Kirjan valmistumista juhlistetaan julkaisuseminaarilla tiistaina 24.4.2018 hotelli Scandic
Park Helsingissä. Kaikki seminaariin
tulevat saavat tietysti mukaansa uunituoreen painoksen uudesta kirjasta!

4. Sähköinen arkistointi. Ida Suolahti, Helsingin kaupunginkanslia.

Seminaarin ohjelma on tätä artikkelia
kirjoittaessa vielä hieman auki, mutta
ajatuksena on se, että kaikki kirjan
kirjoittajat tulisivat alustamaan,
kukin omasta aiheestaan. Näin ollen
seminaarissa saadaan hyvä yleiskatsaus ja läpileikkaus paitsi uuden kirjan
sisältöön, myös ajankohtainen näkemys yksityisen sektorin asiakirjahallinnon haasteista vuonna 2018.

8. Sähköpostin, Internet-sivujen
ja some-kanavien arkistointi. Juha
Anttila, IITC Oy.

Uusi kirja koostuu yhdeksästä
teema-artikkelista sekä tietenkin uudistetusta säilytysaikasuosituksesta.
Kirjasta löytyvät seuraavat osiot:
1. Asiakirjahallinnon organisointi,
hyöty ja markkinointi. Pentti LatvaKoivisto, Eläketurvakeskus.
2. Tietoaineistojen säilyttämisen ja
arkistoinnin tietosuoja. Tomi Voutilainen, Itä-Suomen yliopisto.
3. Fyysiset arkistot ja niiden hallinta.
Olli Alm, Suomen Elinkeinoelämän
Keskusarkisto.

FAILI 1/2018

5. Tiedonohjaussuunnitelma organisaation tiedonhallinnan selkäranka.
Ritva Toivonen, Affecto Finland Oy.
6. Sähköinen säilyttäminen toteutetaan IT-perustekniikkaa soveltamalla. Osmo Palonen, filosofian maisteri
(†).
7. Immateriaalioikeudet. Mikko
Hyvärinen, Nokia Oyj.

nen Neste Oilista kouluttaa asiakirjahallinnon käsitteet, organisoinnin
sekä periaatteet, ja hänen jälkeensä
Olli Alm Elkasta käy läpi asiakirjahallinnon lainsäädännön, standardit,
säilytyksen ja digitoinnin. Torstaina 14.6. Juha Anttila IITC Oy:stä
esittelee aamupäivällä tiedonohjaussuunnitelmaa ja iltapäivällä dokumenttienhallintaa ja siinä käytettäviä
järjestelmiä. Peruskurssin hinta on
jäsenille 500 € ja ei-jäsenille 600
€ (+ alv). Peruskurssin tarkempi
aikataulu ja ilmoittautumislinkki om
yhdistyksen Internet-sivuilla.
Olli Alm

9. Asiakirjahallinta lääkeyrityksessä.
Tuija Lax, Bayer Oy.
10. Asiakirjojen säilytysajat. CarlMagnus Roos, filosofian maisteri.
Seminaarin hinta on jäsenille 450
euroa ja ei-jäsenille 550 euroa (+
arvonlisävero). Nopeille ilmoittautujille on 24.3. saakka 50 euron early
bird -alennus. Seminaarin hintaan
sisältyy myös yksi kappale uutta oppikirjaa (hinta 50 € + alv.). Seminaariin voi ilmoittautua Internet-sivujemme kautta tai lähettämällä sähköpostia suoraan sihteerille osoitteella
sihteeri@liikearkistoyhdistys.fi.
Seminaarin tarkempi ohjelma on
yhdistyksen nettisivuilla.
Lopuksi kerrottakoon vielä, että perinteinen Asiakirjahallinnon peruskurssi järjestetään 13.-14.6.2018
Sokos Hotel Vaakunassa Helsingissä. Keskiviikkona 13.6. Sirja Salmi-

"Säilyykö sähköinen – ja kuinka kauan?" -kirjan kansikuva:
Fanny Churberg: Vanha tammi (noin 1872), öljymaalaus,
Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö.
(Valokuva Matias Uusikylä.)
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SIHTEERIN PALSTA

Liikkarin kuulumisia
Toni Suutari
Sihteeri
Liikearkistoyhdistys

L

iikearkistoyhdistyksen vuosikokous pidetään tänä vuonna
14. maaliskuuta. Jäsenet
saavat kokouskutsun perinteiseen tapaan kirjeenä vähintään
kymmenen päivää ennen kokousta.
Asialistalla ovat sääntömääräiset asiat
kuten toimintakertomus ja toimintasuunnitelma sekä talousasiat. Koska
vuosikokouskuulumiset eivät ehdi
tähän Failin ykkösnumeroon, ajattelin käydä sihteerin palstalla hiukan
läpi viime ja tätä vuotta.
Yhdistyksen toiminnan selkäranka
muodostuu Failista sekä seminaari- ja koulutustoiminnasta. Lisäksi
järjestetään erilaisia jäsentapahtumia
kuten opastettuja vierailuja. Säännöissä puhutaan ”päätoimintamuodoista”. Niihin kuuluu edellä mainittujen lisäksi ”alan kehittäminen
verkostoitumalla sekä kansallisten
että kansainvälisten sidosryhmien
kanssa”.
Faili on Suomessa alansa ainoa
erikoislehti, joten sille on tarvetta.
Jäseniltä ja tilaajilta tulee sihteerille
erilaisia yhteydenottoja, ja toisinaan
näiden yhteydessä tulee myös palautetta Liikkarin toiminnasta, usein
nimenomaan kiitetään Failia. Vuoden Faileissa on 180 sivun verran
luettavaa, kirjan verran.
Pitkään Liikearkistoyhdistyksessä ja
Failissa mukana ollut Osmo ”Osku”
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Palonen jätti päätoimittajan tehtävät,
ja Juha Henriksson aloitti päätoimittajana numerosta 3/2017. Osmo
halusi viimeiseen asti olla mukana
varmistamassa sitä, että vaihdos
sujuu hyvin. Vuodenvaihteessa pitkään vaivannut tauti mursi Osmon ja
jouduimme vastaanottamaan suruuutisen.

aikana. Liikearkistoyhdistyksen seminaareista ja koulutuksista kerätään
osallistujilta systemaattisesti palautetta, joka on ollut erittäin hyvää.
Jäsenet saavat osallistumismaksuista
hyvän alennuksen, joten jäsenyys
maksaa helposti itsensä takaisin,
semminkin kun jäsenetuihin kuuluu
myös Faili-lehti.

Pian Liikearkistoyhdistys tarjoaa
luettavaa myös kirjan muodossa, kun
Säilyykö sähköinen — ja kuinka
kauan? ilmestyy. Tämä uusi teos
jatkaa vuonna 2009 ilmestyneen
Vuodesta sataan — Sähköisten
asiakirjojen hallinta ja säilyttäminen
-kirjan jalanjäljissä. Uuden kirjan,
joka muuten on jo Liikearkistoyhdistyksen julkaisusarjan 19. osa, sisältö
on esitelty Failin viime numerossa
4/2017. Esimerkiksi Carl-Magnus
Roosin kirjoittama Asiakirjojen säilytysajat -suositus on hyvin ajankohtainen, kun EU:n tietosuoja-asetuksen
soveltaminen pian alkaa. Kirja
julkaistaan 24.4. järjestettävässä
seminaarissa, jossa kuullaan kirjoittajien puheenvuoroja ja järjestetään
paneelikeskustelu. Ilmoittautua voi
yhdistyksen verkkosivujen kautta.

Yhdistyksen jäsenmäärässä ja Failin
tilaajissa ei ole tapahtunut suuria
muutoksia. Henkilöjäsenten määrä on jopa hiukan kasvussa, mutta
toisaalta yhteisöjäsenten määrä on
ollut hienoisessa laskussa. Toivottavasti tänä vuonna saadaan yhteisöjäsentenkin määrä kasvuun. Jos
yrityksestä osallistuu vuoden aikana
muutamakin henkilö koulutus- ja
seminaaritilaisuuksiin, vaikkapa tuleville Liikearkistopäiville, jäsenyys
tuo selvää säästöä.

Kirjan julkistamiseen liittyvän
teemapäivän ohella myös asiakirjahallinnon peruskurssin ajankohta
on varmistunut ja ilmoittautuminen
alkanut. Kurssi pidetään 13.—14.6.
Syksylle on suunniteltu perinteiseen
tapaan jatkokurssiosuutta. Siitä
tiedotetaan myöhemmin. Kannattaa
seurata yhdistyksen verkkosivuja ja
tilata itselleen yhdistyksen uutiskirje,
jossa kymmenisen kertaa vuodessa
tiedotetaan ajankohtaisista asioista.
Uutiskirjeen tilauslomake löytyy
verkkosivuilta.
Liikearkistopäivien suunnittelu on
alkanut. Ajankohdaksi on suunniteltu syyskuuta ja paikaksi Helsinkiä.
Tarkempaa tietoa on luvassa kevään

Yhdistyksen jäsenistössä ovat edustettuina monipuolisesti yritysten
ja muiden yhteisöjen asiakirja- ja
tiedonhallinto sekä arkistointi, myös
alan palveluja tarjoavat yritykset.
Yhdistykselle tulevien yhteydenottojen perusteella välillä herää ajatus
siitä, voisiko jäsenistöstä muodostaa
tiiviimpää verkostoa, jonka kautta
kulloinkin tarvittava tietämys olisi
parhaiten tavoitettavissa. Käytännössä esimerkiksi jäsenyritysten
palveluhakemisto voisi tarjota avun
alan palveluita etsivälle. Asiantuntijahakemiston kautta puolestaan media
tai alan tutkija voisi tavoittaa erityisalojen spesialisteja.
Sosiaalista mediaa voisi hyödyntää
enemmän. Yhdistys jo on LinkedInissä, Facebookissa ja Twitterissä
mutta käytännössä foorumeilla on
hiljaista. Sihteerinä olen toistaiseksi
näkynyt näillä kanavilla vain LinkedInissä, mutta uusi vuosi tuokoon
muutoksen tullessaan. Toivottavasti
te kaikki muutkin innostutte.
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- tuoteperhe
Suomalaista
osaamista ja laatua
koko toimitusketjun
alusta loppuun.
FAILI 1/2018

Lisää meistä www.arkisto2000.fi
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www.disec.fi

DISECIN
ARKISTOPALVELU
• Luotettavia arkistonhallintaratkaisuja
• Tallennus- ja säilytyspalveluita
• Koulutusta ja konsultointia
• Digitointia
ASIAKKAITAMME: ELKA, Espoo,
Helsinki, Päivälehti, Tampere,
Turku, UKK, Xamk ja YLE

ASIANTUNTEVAA, AMMATTIMAISTA JA
IHMISLÄHEISTÄ PALVELUA VUODESTA 2004

Kasten-kalusteet
arkistojen aarteille
• Suomalaista suunnittelua
• Turvalliset ja tukevat
• Tyylikkäät ja kevyesti liikuteltavat
• Yksilölliset ratkaisut
• Kokemuksella ja ammattitaidolla

CONSTRUCTOR FINLAND OY
Lohja, puh. 019-36251, www.kasten.fi

