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1 JOHDANTO 

Kansallisarkiston tuottaman Sähköisen arkistoinnin palvelun (SAPA-palvelu) lähtökohtana on 
valtionhallinnon arkistoitavien tietoaineistojen arkistointipalvelu. SAPA-palvelun suurin hyöty on, 
että palvelu mahdollistaa digitaalisten aineistojen säilyttämisen ja arkistoinnin keskitetysti ja 
tietoturvallisesti. 

SAPA-kokonaisarkkitehtuuri kuvaa SAPA-kokonaisuuden sekä ratkaisu- että toiminta-
arkkitehtuurin.1 Se kuvaa SAPA-kokonaisuuden toiminnan ja liittymät (myös ulkoiset palvelut), 
joilla mahdollistetaan Kansallisarkistolle siirrettävien valtionhallinnon asiakirjallisten aineistojen 
hallinta ja käsittely. 

SAPA-palvelun taustalle tarvitaan palvelun mahdollistava tietojärjestelmäkokonaisuus (SAPA-
alusta). SAPA-alusta huolehtii mm. alkujaan digitaalisten ja digitoitujen aineistojen vastaanoton, 
säilyttämisen ja käyttöön tarjoamisen luotettavasti ja tietoturvallisesti. SAPA-alustan arkkitehtuuri 
pohjautuu erilaisten olemassa olevien palvelukokonaisuuksien hyödyntämiseen ja näiden 
kokonaisuuksien kytkemiseen yhteen. 

SAPA-alustan toteuttamisesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriön linjausten mukaan CSC – 
Tieteen tietotekniikkakeskus Oy.  Kansallisarkisto toimii projektissa tuoteomistajana sekä vastaa 
SAPA-tietojärjestelmäpalveluiden integroinnista osaksi Kansallisarkiston toimintoja ja muita 
tietojärjestelmiä. 

SAPA-alustan toteutusprojekti on käynnistynyt maaliskuussa 2019 SAPA-ohjausryhmän päätöksellä. 
Ensimmäisessä vaiheessa SAPA-alustan toteutusprojektissa toteutettiin digitoidun aineiston 
vastaanoton vastaanottorajapinnalta Kansallisarkiston järjestelmistä, käsittelyn ja käyttöön jakelun 
toiminnot, mikä mahdollistaa, että SAPA-alusta voidaan ottaa käyttöön Kansallisarkiston 
massadigitoinnin ja takautuvan digitoinnin toiminnoissa. Ensimmäisen vaiheen käyttöönotto on 
vaiheistettu Kansallisarkistossa. Keväällä 2020 SAPA-alusta otettiin käyttöön Kansallisarkistoon jo 
siirretyn aineiston digitointiprosessissa. Massadigitoinnissa SAPA-alusta on tarkoitus ottaa käyttöön 
syksyllä 2020. 

Tässä asiakirjassa kuvataan SAPA-alustan nelivaiheinen toteuttamissuunnitelma. Ensimmäinen 
vaihe on jo toteutettu ja siitä kuvataan tulokset. Seuraavista vaiheista kuvataan sisällöt, aikataulut, 
tavoiteltavat tulokset, sekä se, mitä kukin vaihe mahdollistaa SAPA-palvelussa. Vaiheistus on 
kuvattu alla olevassa kuvassa (Kuva 1: vaiheistus). 

 
Kuva 1: vaiheistus 

 

 

1 SAPA-kokonaisarkkitehtuuri, versio 1, https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/sapa-
kokonaisarkkitehtuuri. Viitattu, 26.8.2020 

https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/sapa-kokonaisarkkitehtuuri
https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/sapa-kokonaisarkkitehtuuri
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2 TUOTANNOSSA OLEVA SAPA-VAIHE 1 

SAPA-alustan vaihe 1 tuotti tietojärjestelmäratkaisun, joka on otettu tuotantokäyttöön 
Kansallisarkiston takautuvan digitoinnin (TD) toiminnoissa. Tuotantokäytön tavoitteeksi määritellyt 
seuraavat asiat toteutettiin tässä vaiheessa [VAIHE1-LOPPURAPORTTI]: 

1. Massadigitoinnin tuotanto voidaan kytkeä SAPA:an siten, että käyttökappaleiden hallinta 
tapahtuu SAPA:ssa ja tallekappaleiden säilytys Kulttuuriperintö-PAS-palvelussa. 
Käyttökappaleet voidaan tarjota käytettäväksi ulkoisten liittymien kautta niiden 
käyttörajoitukset huomioiden. 

2. Takautuvan digitoinnin tuotanto kytkettiin SAPA:an siten, että käyttökappaleiden hallinta 
tapahtuu SAPA:ssa ja tallekappaleiden säilytys Kulttuuriperintö-PAS-palvelussa. 
Käyttökappaleet voidaan tarjota käytettäväksi ulkoisten liittymien kautta niiden 
käyttörajoitukset huomioiden. 

3. SAPA:an toteutettiin kyvykkyys ottaa vastaan massadigitoinnin pilotoinnissa tuotetut 
aineistot siten, että käyttökappaleiden hallinta tapahtuu SAPA:ssa ja tallekappaleiden 
säilytys Kulttuuriperintö-PAS-palvelussa. Käyttökappaleet voidaan tarjota käytettäväksi 
ulkoisten liittymien kautta niiden käyttörajoitukset huomioiden.  

4. Luotiin suunnitelma sille, miten takautuvan digitoinnin Digitaaliarkistoon tallennetut 
aineistot voidaan siirtää käyttökappaleiden osalta hallinnoitaviksi SAPA:an ja 
arkistokappaleidein osalta säilytettäväksi Kulttuuriperintö-PAS-palveluun. Itse aineistojen 
siirtäminen (migraatio) ei kuulu SAPA-hankkeeseen. 

SAPA-alustan osalta aikaisempien toteutuneiden tavoitteiden lisäksi SAPA-vaiheessa 1 toteutettiin 
käyttökappaleiden käytön palvelu, joka tukee sekä julkisten että rajoitettujen aineistojen 
käyttökappaleiden hakua. 

Kuvassa 2 esitetään vaiheen 1 toteuttamat palvelut SAPA kokonaisarkkitehtuurin palvelukartasta. 
Luvuissa 2.1 ja 2.2 kerrotaan lyhyesti, miten kutakin kehitettyä palvelua kehitettiin. 
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Kuva 2: SAPA-vaiheen 1 palvelut. 

2.1 VAIHEEN 1 JÄLKEEN VALMIIT PALVELUT 

• Metatietojen hallinta: palvelun toteuttaa AHAA-järjestelmä, jonne aineistometatietojen 
hallinta on keskitetty. 

• Näyttö- ja käyttörajoitusten hallinta: tämän toiminnon toteuttaa AHAA-palvelu, jonne 
rajoitusten hallinta on keskitetty. 

• Pysyväissäilytys: tämän palvelun toteuttaa Kulttuuriperintö-PAS-palvelu. 

2.2 VAIHEEN 1 MÄÄRITYSTEN MUKAISESTI TOTEUTETUT PALVELUT 
(JATKOKEHITETTÄVÄT) 

• Digitoidun aineiston vastaanotto: digitoitua aineistoa vastaanotetaan REST-rajapinnalla 
Kansallisarkiston prosessointityökaluista. 

• Vastaanoton tukipalvelut: siirtopakettien määrityksiä ja ohjeistuksia on laadittu. 

• Käyttökappaleiden jakelu: käyttökappaleet voidaan hakea autentikoidusti ja autorisoidusti 
REST-rajapinnalta käyttörajoitukset huomioiden. 

• Käyttökappaleiden hallinta: käyttökappaleita muunnetaan ja generoidaan aineiston 
vastaanotossa tarvittaessa. 

• Aineistojen hallinta: aineistojen hallinta rajautuu siirron aikana tehtäviin toimenpiteisiin.  

• Käyttöoikeuksien hallinta: SAPA hyödyntää palvelun toteuttaakseen Kansallisarkiston PDP-
palvelua, jonne on keskitetty luvittamiseen liittyvät toiminnot. 

• Aineistojen PAS-paketointi: vastaanotetut aineistot paketoidaan vaiheen 1 vaatimusten 
mukaisesti. 

• Metatietojen tarjoaminen haravoitavaksi: palvelun toteuttaa AHAA-järjestelmä, joka tarjoaa 
hyväksytyt metatiedot haravoitavaksi käyttö- ja näyttörajoitukset huomioiden. Lisäksi 
käyttökappaleiden jakelusta voi hakea metatietotyyppisiä käyttökappaleita (esim. OCR). 
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• Metatietojen välittäminen: vastaanotettava aineisto pitää olla kuvailtu AHAA-
järjestelmässä. SAPA lisää vastaanottamastaan aineistosta määritellyt metatiedot 
AHAAseen. 

• Hakupalvelu: hakupalvelu tarjoaa REST-rajapinnalla SAPA:an siirretyt aineistot,  
Digitaaliarkistoon tallennetut aineisto sekä massadigitoinnin tallennusinfraan tallennetut 
aineistot Astialle ja tätä kautta asiakkaille käyttörajoitukset ja luvat huomioiden. Palvelussa 
hyödynnetään Kansallisarkiston tietojärjestelmiä. 

• Käyttökappaleiden käyttö: Palvelu tarjoaa Astialle rajapinnan aineistojen noutamiseen. 

• Käyttökappaleiden säilytys: vastaanotettujen aineistojen käyttökappaleet säilytetään 
SAPA:n jakelurajapinnalla.  

3 SAPA-ALUSTAN VAIHE 2 

SAPA-alustan vaihe 2 kohdentuu erityisesti alkujaan digitaalisiin aineistoihin. Tavoitteena on 
kehittää SAPA-alustalle kyvykkyys rajatuin tietorakentein vastaanottaa ja käsitellä alkujaan 
digitaalisista aineistoista muodostuneita siirtopaketteja. Tämän lisäksi tavoitteena on toteuttaa 
yksinkertainen selaimella käytettävä käyttöliittymä, jonka avulla voidaan autentikoitua palveluun, 
lähettää siirtopaketit prosessoitavaksi sekä seurata siirtojen etenemistä. 

3.1 SÄHKE2-VASTAANOTTO 

Vaiheen 2 päätteeksi alkujaan digitaalisen aineiston vastaanottokyvykkyydellä tarkoitetaan 
prosessia, jossa alkujaan digitaalista aineistoa voidaan liittää osaksi jo AHAAssa kuvailtuja 
aineistoja, SÄHKE2-metatiedot kyetään sellaisinaan viemään AHAA:seen, käyttökappaleiden 
hallinta tapahtuu SAPA:ssa ja tallekappaleiden säilytys Kulttuuriperintö-PAS-palvelussa (Kuva 3). 
Käyttökappaleet voidaan tarjota käytettäväksi ulkoisten liittymien (ASTIA) kautta niiden 
käyttörajoitukset huomioiden. Tätä kyvykkyyttä kehitetään myöhemmissä vaiheissa siten, että 
aineistometatiedot saadaan vietyä SAPA-alustalta tietosisällöltään paremmin käytön 
mahdollistavina AHAA:seen. Edellä mainittu vaatii selainpohjaisen käyttöliittymän, jonka avulla 
SÄHKE2 -metatietoja voidaan rikastaa ja/tai muutoin käsitellä ennen aineistometatietojen 
välittämistä AHAA:seen.  

   

Kuva 3: Vaihe 2 jälkeinen Sähke2 -aineiston vastaanotto 
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SÄHKE2-vastaanotossa käytetään hyväksi PAS-EKA-projektin tuottamaa Kulttuuriperintö-PAS-
laajennosta soveltuvin osin. Vaiheessa 2 siis käydään läpi Kulttuuriperintö-PAS-laajennoksen 
toteutus sekä suunnitellaan ja toteutetaan tarvittavat muutokset.  

3.2 SAPA:N KÄYTTÖLIITTYMÄN SUUNNITTELU 

SAPA-alusta tarjoaa käyttöliittymän sekä Kansallisarkiston sähköisen arkistoinnin palvelun 
asiakkaille (viranomaisten käyttöliittymä) että Kansallisarkiston henkilökunnalle. Käyttöliittymiä on 
käytännössä yksi, jossa roolipohjaisesti hallinnoidaan näkymiä, jotka eri tason käyttäjille näkyvät. 
Vaiheessa 2 määritellään kyseisen käyttöliittymän toiminnallisuudet. 

Kansallisarkiston asiakkaita varten tarvitaan mahdollisimman helppokäyttöinen käyttöliittymä, 
jolla asiakkaat voivat sekä kuvailla siirron edellyttämiä aineistometatietoja AHAA-palveluun, siirtää 
siirtopaketteja/aineistoja SAPA-palveluun sekä rikastaa siirrettävien aineistojen teknisiä 
metatietoja, jotta aineistot voidaan viedä KP-PAS säilytykseen. Työ sisältää tarvekartoituksen ja 
vaatimusmäärittelyn. 

Kansallisarkiston henkilökuntaa varten tarvitaan helppokäyttöinen käyttöliittymä, jossa voidaan 
hallita asiakkuuksia (organisaatioita ja käyttäjiä) sekä itse aineistosiirtoja, auttaa siirtäviä 
organisaatioita aineistosiirtojen suorittamisessa sekä tehdä erilaisia hyväksyntöjä aineistosiirtojen 
yhteydessä tehtävissä toimenpiteissä. 

Käyttöliittymän suunnitteluun sisältyy: 

• Tarvekartoitus 

• Vaatimusmäärittely  

• Käyttöliittymän suunnittelu (käyttöliittymäpiirustukset) 

• Käyttöliittymän prototyyppien toteutus tuotettujen määritysten pohjalta 
käytettävyysvaatimusten kartoittamiseksi. 

3.3 VAIHEESSA 2 TOTEUTETTAVAT PALVELUT 

SAPA-alustan vaihe 2 tulee toteuttamaan SAPAn kokonaisarkkitehtuurista alla olevan kuvan 4 
mukaiset palvelut. Luvussa 3.3.1 kerrotaan lyhyesti, miten kutakin palvelua kehitetään tässä 
vaiheessa. 
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Kuva 4: SAPA-vaiheen 2 palvelut. 

3.3.1 Vaiheessa 2 kehitettävät palvelut 

• Alkujaan digitaalisen aineiston vastaanotto: alkujaan digitaalista aineistoa vastaanotetaan, 
validoidaan ja prosessoidaan rajatuin tietorakentein, kts. Kuva 3.  

• Digitoidun aineiston vastaanotto: vastaanotettavan aineiston kattavuutta laajennetaan 
siten, että Kansallisarkiston asiakkaille mahdollistetaan digitoidun aineiston lataus SAPA-
alustan prosessointiin (tietorakenne määritelty Kansallisarkiston hävittämiseen tähtäävän 
digitoinnin kriteereissä 2019). 

• Vastaanoton tukipalvelut: alkujaan digitaalisten aineistojen osalta määrityksiä ja ohjeistuksia 
laajennetaan sekä tuettuja tietorakenteita validoidaan. 

• Kansallisarkiston käyttäjien käyttöliittymä: toteutetaan siirtojen seurannan mahdollistava 
osuus. 

• Viranomaisten käyttöliittymä: toteutetaan autentikointi sekä latausnäkymä. 

• Käyttökappaleiden hallinta: Käyttökappaleiden hallinnassa tiedostokirjo laajenee 
kuvatiedostojen lisäksi muihin tiedostoihin. 

• Aineistojen hallinta: SÄHKE2-metatietoja viedään sääntöpohjaisesti AHAA-järjestelmään. 
Suunnitellaan käyttöliittymää ja toiminnallisuuksia, miten aineistojen kertymiä seurataan. 

• Metatietojen välittäminen: vastaanotettavasta metatiedosta (SÄHKE2) luodaan 
sääntöpohjaisesti metatietoja AHAA-järjestelmään. Kyvykkyyttä luoda digitaalisia 
ilmentymiä AHAAseen nostetaan tuettujen tietorakenteiden ja tiedostojen osalta. 

• Asiakkuuksien hallinta: toteutetaan tarvittavat tietomallin mukaiset tietorakenteet. 
Käytännössä kaksi roolia: ylläpitäjä ja siirtäjä. 

• Aineistojen PAS-paketointi: paketointia laajennetaan kattamaan vaiheen 2 vaatimukset. 

• Aineiston nouto PAS-säilytyksestä: toteutetaan tallekappaleen haku PAS-säilytyksestä REST-
rajapinnan kautta. 

• Käyttökappaleiden säilytys: vaiheen 2 mukana tulleiden uusien aineistotyyppien 
käyttökappaleet säilytetään SAPA:n jakelurajapinnalla. 
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3.4 YHTEENVETO 

Riippuvuudet/edellytykset: 

• Kansallisarkisto määrittelee SÄHKE2-paketin metatietojen linkityssäännöt AHAA:n 
tietomalliin. 

• Kansallisarkisto ja CSC yhdessä sopivat tuettavat tiedostomuodot ja SÄHKE2:n 
tietorakenteet. 

• Kansallisarkisto esittää käyttöliittymän tarpeet esimerkiksi rautalankapiirroksien avulla.  
 
Tulokset: 

• Mahdollistaa sähköisen arkistoinnin palvelun tarjoamisen Kansallisarkiston asiakkaille ja 

asiakkaiden ensimmäiset aineistosiirrot SAPA-palveluun rajatuin tietorakentein. 

• Alkujaan digitaalisen aineiston (rajattujen tiedostomuotojen ja tietorakenteiden) 

vastaanotto, säilytys, siirto pitkäaikaissäilytyksen sekä aineistojen käyttöön tarjoaminen 

ilman aineistometatietojen muokkauksia tai rikastuksia. 

• Vaiheen 2 mukaiset osat käyttöliittymästä on toteutettu ja testattu. Vaiheessa 3 

toteutettavasta käyttöliittymästä on tuotettu käyttöliittymäsuunnitelma sisältäen 

tietomallin. 

Hyväksymiskriteerit: 

• Aineistojen vastaanotto, KP-PAS-paketointi ja metatietojen välittäminen AHAA-palveluun on 
testattu toimivaksi ja hyväksytty vastaamaan vaiheessa 2 toteutettavia prosessoinnin 
tarpeita. 

• Vaiheen 2 mukaiset osat käyttöliittymästä on hyväksytty. 

• Käyttöliittymäsuunnitelma on yhdessä hyväksytty. 

• Palvelukuvauksen edellyttämä hallinnollinen dokumentaatio päivitetty. 

Aikataulu: Valmis 04/2021 

4 SAPA-ALUSTAN VAIHE 3  

Kolmas vaihe keskittyy käyttöliittymän toteutukseen. Vaiheessa 3 toteutetaan sekä viranomaisten 
käyttöliittymä että Kansallisarkiston henkilökunnan käyttöliittymä vaiheessa 2 tuotettujen 
määritysten mukaisesti. Toiminnot pitävät sisällään muun muassa: 

• Viranomaissiirrot mahdollistavat toiminnot kokonaisuudessaan. 

• Siirtojen seurantaan, raportointiin ja hallinnointiin tarvittavat toiminnot. 

• Toiminnot asiakkuuksien ja aineiston hallintaan, joilla tuetaan palvelussa suurempien 
asiakasmäärien ja siirtomäärien hallinnointia.  

Näiden lisäksi jatkokehitetään SAPA-alustan: 

• Rajapintoja aineiston siirron ja käytön toimintoihin 

• Käyttökappaleiden hallintaan liittyviä toimintoja, kuten käyttökappaleiden päivittäminen ja 
uudelleen luonti alkuperäisestä tallekappaleesta. 
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• Käyttökappaleiden jakelua ja metatietojen haravointia siten, että käyttökappaleet ovat 
haettavissa ulkoisten järjestelmien toimesta.  

4.1 KÄYTTÖLIITTYMÄN TOTEUTUS 

Työ sisältää käyttöliittymän toteutuksen tuotettujen määritysten pohjalta. Käyttöliittymän avulla 
siirtävän viranomaisen (asiakkaan) on kyettävä tuottamaan aineistometatietoja sekä siirtämään 
metatietoihin liittyviä aineistoja itsenäisesti. Kansallisarkisto toimii siirtoprosessissa erilaisissa 
pisteissä hyväksyjänä sekä opastaa ja tukee siirtoprosessissa. Kansallisarkiston asiakkaiden 
käytössä oleva käyttöliittymä mahdollistaa aineistometatietojen generoinnin AHAA-
tietojärjestelmään kolmella eri tavalla:  

1. siirtäjä kirjoittaa/tuottaa aineistometatiedot (kuvailee luovuttamansa aineiston) suoraan 
käyttöliittymässä 

2. aineistometatiedot tuodaan SÄHKE2-metatiedoista käyttöliittymään käsiteltäviksi 
3. aineistometatiedot tuodaan muusta rakenteellisesta muodosta käyttöliittymään 

käsiteltäviksi  

Kaikki edellä mainitut aineistometatietojen tuottamistavat mahdollistavat seuraavat: 

1. Aineistometatiedot ovat AHAA:ssa vaaditussa rakenteessa 
2. Aineistometatiedot ovat tietosisällöltään vaadittuja 
3. Itse aineistojen (tiedostojen) liittämisen aiemmin luotuihin aineistometatietoihin.  

Vaiheessa 3 toteutettava käsittelyprosessi on karkealla tasolla kuvattu alla olevassa kuvassa (Kuva 
5). 

 

Kuva 5: Vaihe 3 jälkeinen Sähke2 -aineiston vastaanotto 

Muun muassa siirtojen seurantaan on vaiheessa 1 sekä vaiheessa 2 toteutettu REST-pohjaisia 
rajapintoja, joiden kautta siirtojen läpimenoa ja niiden onnistumista voi seurata sekä niistä 
tuotettuja SAPA/Kulttuuriperintö-PAS-raportteja ladata. Vaiheessa 3 edellä mainittuja rajapintoja 
sekä tässä vaiheessa toteutettavia rajapintoja hyödynnetään toteutettaessa graafista 
käyttöliittymää. Lisäksi käyttöliittymään toteutetaan toiminnallisuudet aineistojen, asiakkuuksien, 
käyttäjien ja organisaatioiden hallintaan vaiheessa 2 tuotettujen määritysten mukaisesti. 
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4.2 VAIHEESSA 3 TOTEUTETTAVAT PALVELUT 

SAPA-alustan vaihe 3 tulee toteuttamaan SAPAn kokonaisarkkitehtuurista alla olevan kuvan 6 
mukaiset palvelut. Luvuissa 4.2.1 ja 4.2.2 kerrotaan lyhyesti, miten kukin palvelu valmistuu, ja miten 
kutakin palvelua kehitetään tässä vaiheessa. 

 

Kuva 6: SAPA-vaiheen 3 palvelut. 

4.2.1 Vaiheen 3 jälkeen valmiit palvelut 

• Digitoidun aineiston vastaanotto: vastaanotettavan aineiston kattavuutta laajennetaan 
siten, että Kansallisarkiston asiakkaille mahdollistetaan digitoidun aineiston lataus erilaisissa 
tietorakenteissa SAPA-palveluun. 

• Vastaanoton tukipalvelut: Kansallisarkiston asiakkaille toteutetaan käyttöliittymä, jonka 
avulla voidaan validoida siirrettäviä kokonaisuuksia, tarkistaa siirrettävien aineistojen 
määritysten mukaisuus sekä lisätä/rikastaa siirrettäviin tiedostoihin liittyviä teknisiä 
metatietoja siten, että aineistot ovat käyttövalmiita ja vietävissä säilytysjärjestelmiin niiden 
prosessoin jälkeen. 

• Kansallisarkiston käyttäjien käyttöliittymä: toteutetaan vaiheessa 2 määritelty 
käyttöliittymä, jolla Kansallisarkiston käyttäjät voivat hallinnoida SAPA-palvelun asiakkaita, 
seurata siirtoja, saada siirroista raportteja ja hallinnoida palveluun siirrettyjä aineistoja. 

• Viranomaisten käyttöliittymä: toteutetaan vaiheessa 2 määritelty käyttöliittymä, jolla 
Kansallisarkiston asiakkaat voivat siirtää aineistoja helppokäyttöisesti SAPA-palveluun sekä 
seurata ja hallinnoida omia siirtojaan. Aineistometatietoja voidaan muokata siirron 
yhteydessä Kansallisarkiston asiakkaan (siirtävän tahon) toimesta. Kansallisarkiston 
asiakkaat voivat myös hallinnoida siirtämiään aineistojaan tietyin reunaehdoin. 

• Asiakkuuksien hallinta: toteutetaan käyttöliittymään toiminnallisuudet, joilla 
Kansallisarkiston henkilökunta voi hallita asiakkuuksia. 

• Aineistojen PAS-paketointi: paketointia laajennetaan kattamaan vaiheen 2 vaatimukset. 

• Aineiston nouto PAS-säilytyksestä: toteutetaan tallekappaleiden haku PAS-säilytyksestä 
REST-rajapinnan kautta. 
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• Käyttökappaleiden säilytys: vaiheen 3 mukana tulleiden uusien aineistotyyppien 
käyttökappaleet säilytetään SAPA:n jakelurajapinnalla. 

4.2.2 Kehitetään eteenpäin vaiheessa 3 

• Alkujaan digitaalisen aineiston vastaanotto: Kehitetään kyvykkyyttä erilaisten 
tietorakenteiden/tiedostojen vastaanottoon. 

• Käyttökappaleiden jakelu: tarvittavat alkujaan digitaalisten aineistojen jakelun aiheuttamat 
tarpeet toteutetaan. 

• Käyttökappaleiden hallinta: Toteutetaan vaiheessa 2 määritellyt toiminnot 
käyttökappaleiden hallinnointiin käyttöliittymästä. 

• Aineistojen hallinta: SÄHKE2 -metatietoja viedään sääntöpohjaisesti SAPA:n 
käyttöliittymään, jossa aineistometatietoja voidaan käsitellä AHAA-järjestelmään vietäväksi. 
Suunnitellaan käyttöliittymää ja toiminnallisuuksia, miten aineistojen kertymiä seurataan. 

• Aineistojen rikastaminen: käyttöliittymien toteutuksen osana huomioidaan tarpeet 
aineistojen rikastamisen palveluille, ja suunnitellaan aineistojen rikastamisen palveluihin 
integroituminen. 

• Metatietojen välittäminen: rikastetaan metatietojen välittämistä aineistometatiedoilla, joita 
on SAPA:n käyttöliittymässä siirron yhteydessä luotu/muokattu. 

• Hakupalvelut: kartoitetaan vaatimukset siihen, miten Kansallisarkiston asiakkaat voivat 
hakea SAPA:sta palveluun siirtämiään aineistoja. 

• Tilauspalvelut: kartoitetaan vaatimukset siihen, miten Kansallisarkiston asiakkaat voivat 
tilata aineistoja käyttöönsä SAPA:sta. 

• Käyttökappaleiden käyttö: kartoitetaan vaatimuksia siihen, miten käyttökappaleiden 
käyttöä voidaan toteuttaa. 

• Määräaikaissäilytys: Määritellään määräaikaisesti säilytettävien aineistojen käsittelyyn 
säännöt, prosessointi ja tarpeet. 

4.3 YHTEENVETO 

Riippuvuudet/edellytykset: 

• Vaiheessa 2 on tuotettu käyttöliittymäsuunnitelma tietomalleineen. 

Tulokset:  

• Käyttöliittymä toteutettu kokonaisuudessaan sekä Kansallisarkiston asiakkaille että 

Kansallisarkiston henkilökunnalle toiminnallisuuksineen. 

• Tulevat tarpeet kartoitettu vaiheeseen neljä 

Hyväksymiskriteerit: 

• Käyttöliittymä kokonaisuudessaan testattu ja todettu määritysten mukaiseksi. 

• Vaiheessa 4 toteuttavat kartoitukset valmistuneet. 

• Palvelukuvauksen edellyttämä hallinnollinen dokumentaatio päivitetty. 

Aikataulu: Valmis 04/2022 



 

12 

5 SAPA-ALUSTAN VAIHE 4 

Neljännessä vaiheen tavoitteena on, että SAPA-alusta pystyy käsittelemään monimuotoisempaa 
aineistoa kuin vaiheen 2 ja 3 jälkeen, erityisesti tuetaan tietokanta-aineistojen siirtoa ja käyttöä, 
mikäli nämä eivät ole SÄHKE2-määrityksen mukaisesti paketoitu. Lisäksi vaiheessa 4 toteutetaan 
muut vaiheessa 3 yhdessä sovituin sisällöin ja laajuuksin. Muun muassa integroidutaan lisää 
olemassa oleviin palveluihin kuten sisällön tunnistaminen ja analysointi. 

5.1 VAIHEESSA 4 TOTEUTETTAVAT PALVELUT 

SAPA-vaiheen 4 tavoite on saattaa valmiiksi kaikki loput SAPAn kokonaisarkkitehtuurista alla olevan 
kuvan (Kuva 7) mukaiset palvelut. Käytännössä tämä tarkoittaa, että SAPA-alustan realisoimat 
palvelut tulevat täyttämään SAPA-alustan toteutusprojektin niille asettamat vaatimukset ja että 
SAPA-alusta tarjoaa Kansallisarkiston SAPA-palvelulle sekä sen asiakkaille toiminnot, jotka SAPA-
alustan toteutusprojektissa on määritelty. Toisaalta se myös tarkoittaa sitä, että SAPA-alustan 
toimintoihin voi kohdistua tarpeita jatkokehitykselle SAPA-alustan toteutusprojektin jälkeen. 

Seuraavat palveluista saatetaan loppuun seuraavin ehdoin/kommentein: 

• Käyttökappaleiden jakelu ja niihin liittyvien käyttörajoitusten huomioiminen: SAPA-alustaan 
toteutettiin vaiheessa yksi integraatio Kansallisarkiston Astia-järjestelmään ja PDP-
luvitusjärjestelmään. Edellä mainitut järjestelmät yhdessä mahdollistavat käyttörajoitukset 
huomioivan käyttökappaleiden jakelun. Mikäli tätä laajennetaan muihin tietojärjestelmiin, 
esimerkiksi Finnaan ja NKR-ratkaisuun, on näiden liittyvien järjestelmien oltava viimeistään 
vaiheen 4 alkaessa saatavilla ja integroitavissa. 

• Aineiston rikastaminen: toiminto mahdollistaa kytkeytymisen ulkoisiin rikastamisen 
palveluihin, mutta itse toteutettavat integraatiot riippuvat ulkoisten palveluiden 
saatavuudesta ja integroitavuudesta. 

• Hakupalvelut, tilauspalvelut, ja käyttökappaleiden käyttö: näiden palveluiden tarpeellisuus 
arvioidaan vaiheen 3 pohjalta tehtyjen tarvekartoitusten ja suunnitelmien perusteella. 

• Vaiheessa 4 voidaan myös priorisoidusti kehittää käyttöliittymän toiminnallisuuksia saatujen 
palautteiden perusteella. 
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Kuva 7: SAPA-vaiheen 4 palvelut. 

5.2 YHTEENVETO 

Riippuvuudet/edellytykset: 

• Kansallisarkisto ja CSC yhdessä ovat määritelleet tuettavat tiedostomuodot ja 
tietorakenteet vaiheen 4 laajennokseen. 

• Kansallisarkisto ja CSC yhdessä ovat määritelleet tarpeet aineiston rikastamisen palveluille. 

Tulokset:  

• SAPA-alustan laajentuminen tukemaan erilaisia tiedostomuotoja ja tietorakenteita 

(erityisesti tietokanta-aineistoja), mikä mahdollistaa Kansallisarkiston asiakkaille ja 

tutkijoille laajemman tuen eri tiedostoformaattien ja –rakenteiden siirtämiseksi SAPA-

palveluun.  

• Aineiston rikastamisen palvelut sovituin laajuuksin. 

Hyväksymiskriteerit: 

• Uudet tiedostomuodot ja tietorakenteet tietokanta-aineistojen siirtoon on toteutettu 

• Sovittujen tietokanta-aineistojen siirrot testauksella todettu toimivaksi. 

• Sovitut ja suunnitellut rikastamisen palvelut testauksella todettu toimivaksi. 

• Palvelukuvauksen edellyttämä hallinnollinen dokumentaatio päivitetty. 

Aikataulu: Valmis 12/2022 
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6 SAPA-VAIHEISIIN LIITTYVÄT ULKOISET PALVELUT JA RIIPPUVUUDET 

6.1 AHAA 

AHAA on keskeisessä roolissa SAPA-alustan toiminnassa. AHAA:n tuotannollisen käyttöönoton 
jälkeen tiedot Kansallisarkiston nykyisistä luettelointijärjestelmistä (Vakka, Aarre ja osin 
Digitaaliarkisto) on migroitu AHAA:n tuotantoympäristöön ja AHAA:n tuotannolliset palvelut 
(käyttöliittymät) ovat käytössä. Kansallisarkiston arvion mukaan AHAA:n migraatiot suoritetaan 
kesällä 2020, ja täysimittainen AHAA-käyttöönotto tapahtuisi syksyllä 2020. SAPA-vaiheen 1 
tuotantokäytön aloittamisen yhteydessä SAPA-alusta integroitiin jo AHAA:n tuotantoympäristöön. 

6.2 ASTIA 

Astia on Kansallisarkiston tilaus – ja asiakaspalvelujärjestelmä. Astian avulla Kansallisarkiston 
asiakkaat voivat muun muassa selailla digitaalisia aineistoja, hakea rajoitettuihin aineistoihin 
käyttölupia sekä tehdä tietopyyntöjä. SAPA-alusta tarjoaa käyttökappaleet Astian selausnäkymälle 
käyttöön huomioiden aineistoihin kohdistuvat rajoitukset. 

6.3 TAKAUTUVAN DIGITOINNIN JA MASSADIGITOINNIN TUOTANNONOHJAUS 

Tuotannonohjausjärjestelmien avulla tuotetaan vaiheessa 1 määriteltyjä SAPA-paketteja ja 
toimitetaan paketit SAPA:n vastaanottorajapinnalle. 

6.4 DIGITOIDUN AINEISTON MIGRAATIO 

Migraatioprojekti on itsenäinen projektinsa, jossa aineisto paketoidaan SAPA-projektissa sovittuun 
rakenteeseen. SAPA-alustalle on toteutettu migraatiopaketeille erilliset työnkulut. 

6.5 KULTTUURIPERINTÖ-PAS 

Kulttuuriperintö-PAS-palveluun liittyvät muutostarpeita voidaan tunnistaa SAPA:n käyttöönotossa. 
Näitä tarpeita ovat mm. PAS-palvelun kehittyminen (esim. mahdolliset muutokset aineistojen 
paketointiin, rajapintojen kehitys tai muut PAS-määritysten mukainen kehittyminen), etenkin 
digitoinnin kapasiteettivaatimusten huomioiminen laite/verkkoinfrastruktuurin tasolla, sekä 
mahdolliset arkkitehtuurilliset muutokset liittyen turvaluokiteltavien aineistojen vastaanottoon ja 
säilömiseen. PAS-palvelun loogisen säilyttämisen kehittämiskokonaisuutta seurataan SAPA-
projektissa, koska tällä on olennaisia vaikutuksia SAPA:n toiminnallisuuksiin – etenkin aineiston 
hallinnointiin. 

6.6 PDP LUVITUSPALVELU 

PDP on Kansallisarkiston palvelu, jonka tehtävänä on luvittaa käyttäjiä ja luotettuja ympäristöjä. 
Kun Astia hakee SAPA-alustalta käytön palveluista käyttökappaleita, voi niihin liittyä 
lainsäädäntöön perustuvia rajoituksia, jotka estävät käyttökappaleiden julkisen käytön. Tällöin 
käyttökappaletta hakevalla täytyy olla voimassa oleva lupa määritelty PDP-palveluun, josta lupa 
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käydään tarkistamassa, ennen kuin rajoituksen sisältävä käyttökappale voidaan luovuttaa 
katseltavaksi. 

6.7 MUUT MAHDOLLISET JÄRJESTELMÄT 

• Kansallisarkiston analytiikkajärjestelmä: Tarjoaa aineiston rikastamispalveluita 

• NKR: Vertautuu PDP Luvituspalveluun. Projektin etenemistä seurataan. 

• Finna: Haravoi ja esittää aineistoja käyttöliittymässään.  

7 TUOTANTOON VIENTI JA JULKAISUPROSESSI  

Kukin SAPA-vaihe toteuttaa SAPA-kokonaisarkkitehtuurista tietyn osakokonaisuuden, jonka 
lopullinen versio viedään tuotantoon kunkin vaiheen päätyttyä. Tämän lisäksi kuitenkin SAPA-
vaiheiden aikana valmistuvat toiminnot voidaan viedä tuotantoon hallitusti SAPA-vaiheen ollessa 
käynnissä. Tämä koskee etenkin olemassa olevien toimintojen jatkokehittämistä, sekä sellaisia 
yksittäisiä toimintoja, joiden toimivuus ei suoraan riipu muista samassa vaiheessa vielä 
toteuttamattomista toiminnoista. 

SAPA-toteutusprojektissa on käytössä vaiheessa 1 vakiintunut käytäntö, jossa jokaisen 
toteutusjakso (sprintin) päätteeksi toteutetut toiminnot viedään asiakastestiympäristöön 
Kansallisarkiston testattavaksi. Kun toiminnot on hyväksytysti testattu asiakastestiympäristössä, 
ne ovat vietävissä tuotantoon. Tuotantoon vienti tapahtuu kuukausittaisissa huoltokatkoissa, 
joissa tapauskohtaisesti päätetään, mitkä toiminnot asiakastestiympäristöissä testatuista 
toiminnoista viedään tuotantoon. Tähän päätökseen vaikuttaa sekä Kansallisarkiston tarpeet sekä 
CSC:n kehitystiimin ja ylläpidon kanta, joka perustuu tarkistukseen siitä, ovat toiminnot 
riippumattomasti vietävissä tuotantoon, ja onko tuotantoon vietävät toiminnot yhteensopivia 
SAPA-alustaan liittyvien ulkoiset palveluiden kanssa. 

8 VASTUUT JA ROOLIT  

Kansallisarkiston roolina on toimia toteutusprojektin tuoteomistajana CSC:n vastatessa 
toteutustyöstä. SAPA-alustalla on liittymiä Kansallisarkiston muihin keskeisiin tietojärjestelmiin, 
mm. AHAA-järjestelmä ja Astia-verkkopalvelu sekä käyttöoikeuksien hallinnan ratkaisu, joihin 
kaikkiin tulee mahdollisesti tehdä SAPA-alustan edellyttämiä muutoksia. SAPA-toteutustyö vaatii 
Kansallisarkistossa laajaa eri toimintojen välistä yhteistyötä ja koordinaatiota. SAPA-
toteutusprojektin aikana Kansallisarkiston huolehtii eri toimintojen tarpeiden ja vaatimusten 
huomioinnista ja niiden muotoilusta tietojärjestelmän toimintoja koskeviksi vaatimuksiksi. 

CSC:n rooli tässä kokonaisuudessa on toteuttaa SAPA-palvelun Kansallisarkistolle mahdollistava 
tietotekninen kokonaisuus (SAPA-alusta), joka sisältää tietojärjestelmän ja sen suunnittelun, 
toteuttamisen ja ylläpitämisen. Lisäksi kokonaisuuteen sisältyy Kansallisarkistolle tarjottava tuki, 
hallinnointi ja raportointi SAPA-alustan osalta. SAPA-alustan sisällöstä on laadittu Kansallisarkiston 
ja CSC:n välinen palvelukuvaus, jota päivitetään aina vaiheiden valmistuessa palvelukuvauksen 
prosessien mukaisesti. 
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9 RESURSOINTI 

Toteutussuunnitelmassa esitettyjen toiminnallisuuksien toteutuksen mahdollistama resursointi 
esitetään asiakirjassa SAPA-palvelun kehittämisen rahoitustarve 2021–2022. 
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