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Yhteenveto 

Tämä markkinaselvitys tehtiin valtiovarainministeriön toimeksiannosta tarkoituksenaan kerätä 
tietoa sähköisen arkistoinnin nykytilasta ja ennakoidusta tulevasta kehityksestä Suomen jul-
kishallinnossa. Selvityksessä kerättyä tilannekuvaa analysoimalla on mahdollista saada tausta-
tietoa asiakastarpeesta päätöksentekoon ja suunnitteluun mahdollista kansallista julkishallinnon 
sähköistä arkistointia koskevasta palvelusta. 

Selvityksen tulosten perusteella asiakirjahallinnon nykytila on Suomen julkisen sektorin organi-
saatioissa kirjavaa. Tiedonohjaussuunnitelmien laatiminen ja tiedon muuntaminen SÄHKE2 -
normin ja Kansallisarkiston suosittamiin formaatteihin on osassa organisaatioista vielä kesken 
ja joissakin pienemmissä organisaatioissa käynnistämättä. Julkisen sektorin organisaatioissa 
on kuitenkin selvityksen perusteella selvää kiinnostusta ottaa sähköisten viranomaisaineistojen 
arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus SAPA -palvelu käyttöön tulevaisuudessa. Sel-
vityksen tuottaman karkean arvion mukaan SAPAan lähivuosien aikana siirrettävää aineistoa 
olisi noin 140 teratavun edestä, joista heti valmiina siirrettäväksi olevaa aineistoa olisi karkeasti 
arvioiden 40 teratavua. 

SAPA-palvelun hyötyjen realisoitumisen tekee haastavaksi aineiston verraten hidas kumuloitu-
minen palveluun. Huomattavaa kuitenkin samalla on, että harvassa kyselyyn vastanneessa or-
ganisaatiossa oli käytettävissä tarkkaa tietoa sähköisesti säilytettävän aineiston kokonaismää-
ristä. Näin ollen vastaukset perustuvat pääosin arvioihin, joiden luotettavuuteen vaikuttaa oleel-
lisesti se, miten arvio on muodostettu. Tietoja voi kuitenkin pitää vähintään vahvasti suuntaa 
antavina, mitä tukee se, että tyypiteltyinä organisaatiokoon ja vastaajaryhmän (kunnat, valtio 
jne.), vastausten vaihteluvälit ovat verraten pieniä (pois lukien kuntien osalta sähköisesti kaikki-
aan säilytettävän aineiston määrä, jossa vaihteluväli on poikkeuksellisen suuri). 

Selvityksen tulosten perusteella SAPAn kriittisiä menestystekijöitä ovat ainakin seuraavat: 

1. Oikea-aikainen viestintä ja nopeiden voittojen tavoittelu; so. erityisesti viestinä SAPAn 
toimintamallista ja aikatauluista, jotta vältetään mahdolliset päällekkäiset investoinnit 
kohderyhmässä. Lisäksi palvelun uskottavuutta ja kiinnostusta lisää merkittävästi se, 
mitä nopeammin edes osaratkaisuja saadaan käyttöön. Erityisesti haastatteluissa nousi 
toistuvasti esille ajatus SAPAn nopeasta, vaiheittaisesta käyttöönotosta. 

2. Nopea ja kevyt tekninen ja toiminnallinen vaatimusmäärittely sille, millä edellytyksillä 
SAPA ottaa vastaan aineistoja; so. sähköisesti säilytettävää aineistoa kertyy organisaa-
tioissa koko ajan lisää. Mikäli niiden muuttaminen siirrettäväksi SAPAan aiheuttaa mer-
kittäviä toimenpiteitä ja erityisesti kustannuksia (vrt. VAPA ja SÄHKE2 -vaatimukset), 
vähintään tämä hidastaa aineiston kumuloitumista. 

3. SAPAn ”tietopalvelukyvykkyydelle” ei aseteta ensi vaiheessa korkeita vaatimuksia; so. 
mikäli metatietojen laadulliset vaatimukset pidetään keveinä ja siirtävät organisaatiot 
tuottavat itse ainakin jonkin siirtymäkauden ajan ao. aineistoon kohdistuvat tietopalvelut, 
on kohderyhmän organisaatioiden kyvykkyys ja valmius siirtää suurempia määriä sekä 
pysyvästi että määräajan säilytettäviä aineistoja SAPAan oleellisesti suurempi. 

4. Valtionhallinnon näkökulmasta merkittävä osa aineistosta sekä usean organisaation 
kiinnostus ylipäänsä SAPA -palvelua kohtaan riippuu sen kyvykkyydestä ottaa vastaan 
turvaluokiteltua, nimenomaisesti suojaustason (ST) III ja IV -tasoista aineistoa. Tämän 
aineiston käsittelyyn ja säilyttämiseen yleensä kohdistuu erityisiä kansallisia vaatimuk-
sia, joten erityisesti arkistoitavan ST III -tasoisen digitaalisen aineiston keskitetystä säh-
köisestä arkistoinnista voi olettaa syntyvän vähintään volyymillisiä kustannushyötyjä. 

5. Yhteensä kaikilla vastaajaorganisaatioilla on selvityksen hetkellä ollut noin 550 hyllykilo-
metriä aineistoja ja määrä kasvaa vastaajien arvioiden mukaan noin 15 hyllykilometrillä. 
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Mikäli tämä määrä, erityisesti sen vuotuinen kasvu, voidaan esim. puolittaa aineistoja 
digitoimalla, kasvaa SAPAan siirrettävän aineiston määrä merkittävästi.1 

  

                                                   
1 Kansallisarkiston arvion mukaan yksi hyllykilometri vastaa n. 75 teratavua. Tällöin esim. vuotuisesta kasvusta 
(15 hyllykilometriä) 50 prosenttia digitoimalla, olisi SAPAan vuodessa siirrettävissä 562,5 teratavua enemmän 
aineistoa. Todellisuudessa yhtälö ei ole näin yksinkertainen, mutta se suuruusluokkatietonakin korostaa digitoin-
nin merkitystä. 
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1 Johdanto 

1.1 Selvityksen tausta 

Julkishallinnon arkistoinnin ja asianhallinnan toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi vii-
meksi kuluneen 25 vuoden aikana. Hallinnon prosesseja on kehitetty ja sähköistetty useissa 
projekteissa, hankkeissa ja ohjelmissa. Tietojärjestelmien käyttöönotto ja alkujaan digitaalisen 
(”syntysähköisen”) aineiston määrän kasvu on vaikuttanut arkistoinnin ja asianhallinnan toimin-
tatapoihin. Sähköisen arkistoinnin ja asianhallinnan kehittämisen sekä toimintatapojen uudista-
misen on odotettu osaltaan tehostavan julkisen hallinnon toimintaa, tuottavan säästöjä sekä li-
säävän tuottavuutta. 

Valtiontalouden tarkastusvirasto laati vuonna 2014 tuloksellisuustarkastuskertomuksen sähköi-
sen arkistoinnin edistämisestä.2 Tarkastuksessa havaittiin, että hallinnossa syntyvän asiakirjalli-
sen tietoaineiston sähköinen säilyttäminen ei ole useista kehittämistoimista huolimatta päässyt 
kunnolla vauhtiin. Kun otetaan huomioon, että merkittävä osa valtionhallinnon asiakirjoista on 
ollut digitaalisessa muodossa neljännesvuosisadan, on tilanne huolestuttava. 

Edellä kuvatussa tilanteessa valtiovarainministeriö nimitti opetus- ja kulttuuriministeriön tuke-
mana työryhmän syksyllä 2015 selvittämään sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja 
säilyttämisen palvelukokonaisuutta (SAPA). Siinä on tullut ottaa huomioon hallitusohjelman ta-
voitteet, yhteentoimivuuden edistäminen julkisessa hallinnossa sekä palvelujen koko elinkaaren 
digitalisoituminen, tietojen saatavuus, käyttäjien tarpeet sekä kustannustehokkuus. 

SAPA:n suunnittelun lähtökohtana on ollut mahdollistaa viranomaisaineistojen sähköisen säilyt-
tämisen ja asianhallinnan kehittäminen yhtenä kokonaisuutena. Suunnittelussa on hyödynnetty 
arkistolaitoksen aiemman ns. VAPA-palvelun (VAstaanotto- ja PAlvelujärjestelmä) sekä opetus- 
ja kulttuuriministeriön PAS -palvelun (PitkäAikaisSäilytyspalvelu) kehittämisessä saatuja koke-
muksia, samoin kuin olemassa olevia kotimaisia ja kansainvälisiä malleja. 

Työryhmän työskentelyn aikana nousi kuitenkin esiin merkittävä haaste – kattava kokonaiskuva 
sähköisen arkistoinnin nykytilasta julkishallinnossa puuttui. Uuden ja laajan palvelukokonaisuu-
den suunnittelu ja päätökset sen toteuttamisesta edellyttävät luotettavia vaikutusarvioita ja kus-
tannus-hyötyanalyysiä. SAPA-palvelun tavoitteena on perustua asiakastarpeeseen ja sen hy-
vää tuntemukseen. 

Tämä selvitys on osa em. asiakastarpeen kartoitusta SAPA-palvelun tuloksellista ja vaikuttavaa 
toteutusta ja käyttöönottoa varten. 

1.2 Selvityksen toteutus 

Selvityksen tavoitteena on selvittää julkisen hallinnon sähköisen arkistoinnin nykytilaa, tarpeita 
sekä tulee kehitystä. Selvityksen tietoja käytetään sähköisen arkistoinnin tulevan kehityksen 
linjaamiseen, toimenpiteiden suunnitteluun sekä aikatauluttamiseen. Selvitys tehtiin ensisijai-
sesti kvantitatiivisena tutkimuksena koko kohdejoukostaan. 

Selvityksessä huomioitiin sellaiset aineistot (niiden muodosta tai laadusta riippumatta), jotka 
ovat syntyneet osana julkisen hallintotehtävän hoitamista. Julkisella hallintotehtävällä tässä tar-
koitetaan julkishallinnon organisaatioon kuuluvan viranomaisen, virkamiehen tai toimihenkilön 
suorittamaa toimenpidettä tai tekemää päätöstä samoin kuin luovutetun toimivallan käyttöä yk-
sityisen toimesta. 

Tiivistettynä selvityksen tutkimuskysymys oli: mikä on sähköisten viranomaisaineistojen säily-
tyksen ja arkistoinnin nykytila – sisältäen aineistot ja niiden käyttäjät, palvelut, prosessit sekä 

                                                   
2 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 11/2014. Sähköisen arkistoinnin edistäminen. 
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tietojärjestelmät – ja miten se tulee kehittymään seuraavien viiden - kymmenen vuoden aikana 
huomioiden sekä määräaikaisesti että pysyvästi säilytettävät aineistot? 

Sähköisellä säilyttämisellä tarkoitetaan sähköisessä muodossa olevan, aineiston aktiivivaiheen 
ohittaneet määräajan tai pysyvästi säilytettävän aineiston säilytystapahtumaa. Yleiskielessä 
tälle synonyyminä usein toimii sähköinen arkistointi. Asiakirjalliseen aineistoon voivat sisältyä 
myös kuvat, audiovisuaaliset materiaalit, kartat, rekisterit ja tietokannat. 

Tutkimus tehtiin jo valmiiksi kerättyyn sekä toimeksiannossa nimenomaisesti kerättyyn lähdeai-
neistoon perustuen. Tutkimusmenetelminä käytettiin seuraavia: 

A. Aineiston kvantitatiivisena analyysinä perustuen Tietoja valtion tietohallinnosta (kevät 
2016) -tutkimukseen ja koko kohderyhmään suunnattuun verkkokyselyyn; loogisesti ja 
ajallisesti sitä seuraavana 

B. haastattelututkimuksena valikoidulle julkisen hallinnon organisaatioille; sekä molempia 
edellisiä täydentävänä  

C. Kvalitatiivisen aineiston analyysinä. 

Aineiston kvantitatiivinen analyysi tehtiin tilastollisesti kuvaavana analyysinä lähdeaineistoon 
perustuen. Siinä selvitettiin sähköisen arkistoinnin aineistomääriä, yleisyyttä, jakautumista ja 
jäsentymistä luokkiin (esim. yleisyys eri julkisen hallinnon organisaatiotyypeissä). Aineiston 
analyysin pohjalta laadittiin vastauksena tutkimuskysymykseen yleiskuva sähköisen säilyttämi-
sen / arkistoinnin nykytilanteesta ja tunnistettiin i) tulosten validiteetin ja reliabiliteetin kannalta 
täydentävän ja/tai täsmentävän aineiston tarpeet sekä ii) seuraavan vaiheen haastattelututki-
muksen kohdeorganisaatiot. 

Haastattelututkimuksen osuus tehtiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna siten, että kaikille 
haastateltaville esitettiin samat kysymykset pääosin samassa järjestyksessä. 

Valtiovarainministeriö pyysi verkkokyselynä toteutetun aineiston keruun avulla julkisilta organi-
saatioilta tietoa sähköisen säilyttämisen nykytilasta sekä arvioita sen kehittymisestä seuraavien 
5-10 vuoden aikana. Kyselyllä kartoitettiin myös asiakirjahallinnon nykytilaa ja kehittämistarpeita 
julkisella sektorilla. Kyselyn osana vastaajia pyydettiin myös arvioimaan organisaation kiinnos-
tusta ja valmiuksia sekä odotuksia SAPA -palvelun osalta. Organisaatioita pyydettiin myös arvi-
oimaan SAPAan siirrettävän aineiston mahdollista volyymia. Kyselyllä saatuja vastauksia täy-
dennettiin haastatteluin. 

Kyselyyn vastasi yhteensä 273 organisaatiota, mikä vastaa 54 prosenttia kyselyyn kutsutusta 
otannasta. Haastateltuja organisaatioita oli puolestaan kymmenen, siten että viisi edusti kuntia 
ja kuntayhtymiä sekä samoin viisi valtionhallintoa ja korkea-asteen oppilaitoksia. 
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2 Aineiston keruu ja vastausaineisto 

Kutsu vastaamaan verkkokyselyyn lähetettiin Manner-Suomen3 kuntien, korkeakoulujen sekä 
valtion virastojen ja laitosten kirjaamoihin. Kutsu lähetettiin myös valtaosaan Manner-Suomen 
kuntayhtymistä. Sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymiin kyselyä ei lähetetty, koska selvityk-
sestä rajattiin pois sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakirjahallinto. Kirjaamoja pyydettiin välittä-
mään kysely asiakirjahallinnosta vastaavalle henkilölle tai muulle sopivalle vastaajalle, joka tun-
tee organisaation asiakirjahallinnon ja sähköisen säilyttämisen nykytilan. Vastaajia kannustettiin 
myös hankkimaan tietoa organisaation sisäisesti tietopyyntönä vastausten luotettavuuden pa-
rantamiseksi. 

Vastauksia kerättiin 27.10. - 18.11.2016 välisenä aikana. Vastausaikaa myös jatkettiin lisäaikaa 
pyytäneille organisaatioille joulukuun alkuun 2016 saakka.  

Organisaatioita pyydettiin rajaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon tietoaineisto ja -henkilöstö 
vastausten ulkopuolelle (kuitenkin siten, että näiden organisaatioiden yleishallinnon aineistot 
olivat mukana selvityksen kohteen rajauksessa). Tässä selvityksessä olevat aineistomäärät ja 
muut tiedot eivät siis em. rajauksin sisällä sosiaali- ja terveyspalvelujen tietoja. Myös tutkimusai-
neistot rajattiin ulkopuolella. 

Kaikkiaan kyselykutsun saaneista organisaatioista vastasi 54 %. Yksin kappalein laskettuna 
vastauksia selvitykseen saatiin 273. Vastausaineiston tarkempi jakautuminen on esitetty alla 
(Kuva 1 ja Taulukko 1). 

Kuva 1. Vastausten jakautuminen organisaatiotyypeittäin 

 

Taulukko 1. Kyselyn vastaanottajien määrät ja vastausprosentti 

 
Vastauksia Kyselyn vas-

taanottajia 
Vastaus-% 

Manner-Suomen 
kunnat 

122 297 41 % 

Kuntayhtymät 43 47 91 % 

                                                   
3 Arkistolakia (831/1994) ei sovelleta Ahvenanmaan maakunnassa toimiviin viranomaisiin, kuitenkin pois lukien 
Ahvenanmaan maakunnassa toimivat valtion viranomaiset. Tästä syystä kuntasektorin osalta verkkokysely koh-
distettiin vain Manner-Suomen kuntiin. 

Kunta, n=122
45%

Kuntayhtymä, 
n=43
16%

Valtion virasto 
tai laitos, n=77

28%

Oppilaitos, 
n=29
11%
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Vastauksia Kyselyn vas-

taanottajia 
Vastaus-% 

Valtion virastot 
tai laitokset 

77 117 66 % 

Oppilaitokset 29 38 76 % 

Muu 2 - - 

YHTEENSÄ 273 499 54 % 

Aineisto kattaa siis noin puolet Suomen julkisen sektorin organisaatioista. Aineiston voidaan 
katsoa olevan varsin kattava sekä tulosten validiteetin korkea. 

Kysely lähetettiin kaikkiin Manner-Suomen kuntiin, joista vastauksia saatiin yhteensä 122 kap-
paletta. Kuntien vastaukset kattavat väestöllisesti noin 3,5 miljoonaa asukasta. Kuntien osalta 
kyselyaineiston väestöllinen kattavuus on 67 % Manner-Suomen asukkaista. 

Kuva 2. Vastanneiden organisaatioiden kokoluokka 

 

Vastauksista 210 (77 %) tuli alle tuhannen työntekijän organisaatioista. 1 000 – 4 999 hengen 
organisaatioista vastauksia on aineistossa 44 kappaletta ja yli 5 000 hengen organisaatioista 17 
kappaletta, mikä vastaa kuutta prosenttia koko vastausaineistosta. 

  

77 %

16 %

6 %

Alle 1 000 työntekijää, n=210

1 000-4 999 työntekijää, n=44

Yli 5 000 työntekijää, n=17

.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kaikki, n=271
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3 Sähköisen säilyttämisen nykytila 

Sähköisen säilyttämisen nykytila on kyselyn vastausten perusteella julkishallinnon organisaa-
tioissa kirjavaa. Etenkin pienissä kunnissa sähköistä arkistoa ei aina ole käytössä ja tiedonoh-
jaussuunnitelma puuttuu.  

Aineistomäärien arvioiminen niin sähköisen kuin fyysisenkin aineiston osalta koettiin useassa 
vastaajaorganisaatiossa haastavaksi. Yksittäisiä vastauksia on käsiteltävä epätarkkoina arvi-
oina. Otos on kuitenkin varsin kattava, mikä parantaa vastausaineiston luotettavuutta. 

Useassa organisaatiossa sähköinen säilyttäminen on hajallaan lukuisissa järjestelmissä, joiden 
kaikkien sisältämän aineiston määrällinen arviointi on haastavaa. Järjestelmät ovat voineet ke-
hittyä jopa kymmenien vuosien kuluessa ja tietoa ei usein etenkään kuntaorganisaatioissa ole 
keskitetty yhteen järjestelmään. Aineistoa säilytetään usein myös paperimuodossa. Esimerkiksi 
viranomaispäätöksiä ja esimerkiksi pöytäkirjoja säilytetään useissa organisaatioissa paperimuo-
dossa sähköisten järjestelmien rinnalla. 

Sähköisen säilyttämisen nykytilaa koskevassa osuudessa, organisaatioilta pyydettiin tietoja tällä 
hetkellä säilytettävästä sähköisen tiedon määrästä sekä hallittavan tiedon nykytilasta. Organi-
saatioita pyydettiin arvioimaan sähköisesti säilytettävän tiedon määriä gigatavuina. Tiedot pyy-
dettiin erikseen sähköisten arkistojen ja operatiivisten järjestelmien osalta. Mihinkään tämän 
selvityksen tietoihin, esimerkiksi aineistomääriin, ei sisälly sosiaali- ja terveyspalvelujen tietoja, 
jotka rajattiin tämän selvityksen ulkopuolelle. On kuitenkin mahdollista, että yksittäisissä organi-
saatioissa on laskettu silti mukaan myös näitä materiaaleja. 

Yhteensä vastausaineistossa oli noin 330 tuhatta gigatavua tietoa sähköisesti arkistoituna ja 
noin 400 tuhatta gigatavua operatiivisissa järjestelmissä. Keskimäärin vastaajaorganisaatioissa 
oli 1 615 gigatavua sähköisesti arkistoituna ja 2 030 gigatavua operatiivisissa järjestelmissä. 
Osa vastaajista piti gigamäärien arvioimista haastavana. Osa organisaatioista myös ilmoitti jät-
täneensä määristä pois tiettyjä, vaikeasti arvioitavissa olevia aineistoja, joten usean organisaa-
tion ilmoittama gigamäärä on vain verraten karkea arvio nykytilasta. 

Kuva 3. Kuinka paljon kaikkineen säilytätte materiaalia sähköisesti arkistoituna (sekä aineistoja, 
jotka ovat syntyneet osana julkisen tehtävän hoitamista, että muita arkistoituja aineistoja (pl. tutki-
musaineisto))? (Gt) 

 

Valtion organisaatioissa ja laitoksissa oli keskimäärin huomattavasti enemmän sähköisesti ar-
kistoitua tietoa kuin muissa organisaatiotyypeissä. Valtion virastoissa on selvityksen aineiston 
perusteella kuntiin verrattuna keskimäärin kaksinkertainen määrä sähköisesti arkistoitua tietoa. 

Kuntayhtymissä ja vastanneissa oppilaitoksissa taas oli sähköisesti arkistoitavaa aineistoa huo-
mattavasti vähemmän kuin muissa julkisissa organisaatioissa keskimäärin. 

1 615

1 192

184

3 539

328

Kaikki, n=202

Kunta, n=87

Kuntayhtymä, n=30
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Kunnissa on sähköisesti arkistoitua aineistoa keskimäärin 33 megatavua asukasta kohden vas-
tausjoukon antamien tietojen perusteella. Jos kunnista saatu aineisto skaalataan koskemaan 
kaikkia Manner-Suomen kuntia, kunnissa olisi säilytettävää aineistoa yhteensä lähes 180 tu-
hannen gigatavun edestä. 

Säilytettävän aineiston määrän hajonta vastaajaorganisaatioiden välillä on merkittävää. Säilytet-
tävän aineiston määrä vaihteli vastauksissa nollan - yhden gigatavun ja jopa yhden vastaajan 
ilmoittaman 97 tuhannen gigatavun välillä. Kunnissa joissa oli sähköisesti arkistoitua aineistoa, 
säilytettävän aineiston mediaaniarvo oli 145,5 gigatavua. Valtion virastojen ja laitosten mediaa-
niorganisaatiolla on säilytettävänään 235 gigatavua dataa. 

Kuva 4. Tulokset organisaation kokoluokittain: Kuinka paljon kaikkineen säilytätte materiaalia säh-
köisesti arkistoituna (Gt) 

 

Taulukossa 2 on kuvattu kuntien koko otoksen osalta muutama keskeinen tilastollinen muuttuja, 
eli keskihajonta, virhemarginaali sekä luottamusväli. Taulukosta ilmenee, että aineiston kes-
kiarvo ja mediaani ovat erittäin kaukana toisistaan. Keskiarvon ja mediaanin poiketessa näin 
selvästi toisistaan, on mediaania pidettävä paremmin jakauman keskikohtaa kuvaavana lukuna. 
Selittävänä tekijänä on edellä todettu merkittävä 0 -arvoisten vastausten määrä sekä yksittäis-
ten vastausten erittäin suuret Gt -määrät.  

Edellä todettua päätelmää tukee myös otoksesta 95 % luottamusvälillä laskettu keskiarvon luot-
tamusväli, joka on 1736±871. Myös luottamusväli ollessa suuri, laskettu keskiarvo ei kuvaa ko-
vin hyvin perusjoukon keskiarvoa. Keskiarvon perusteella ei siten yksinomaisesti voida esittää 
luotettavaa arvioita koko kuntakentän sähköisesti arkistoitavan tiedon määrästä gigatavuina.  

Taulukko 2. Sähköisesti arkistoitua materiaalia kunnissa, keskihajonta, virhemarginaali ja luotta-
musväli 

 Arvo 

Luottamusväli 95 % 

N 122 

Keskiarvo 1 736 

Mediaani 145,5 

Keskihajonta 5 021 

Keskiarvon virhemarginaali 871 

Keskiarvon luottamusväli 1736±871 

1 615
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Taulukossa 3 on skaalattu puhtaan keskiarvon sijasta käyttäen keskiarvoa asukasta kohden 
koko Manner-Suomen kuntien sähköisesti arkistoidun tiedon määrä. Laskettaessa sama toisin 
käyttäen lähtökohtana luottamusväliä kertomalla keskiarvo ja luottamusvälien arvot perusjoukon 
organisaatioiden (Manner-Suomen kuntien) määrällä 297. (jos kato ei ole ollut vino). Tällöin 95 
prosentin luottamusväliksi tulisi puolestaan 256 723 - 774 242 gigatavua.  

Taulukko 3. Sähköisesti arkistoitua materiaalia kunnissa keskimäärin asukasta kohden sekä arvi-
oitu materiaalin määrä skaalattuna kaikkiin Manner-Suomen kuntaorganisaatioihin 

 Gt 

Gt / asukas kunnissa 0,033 Gt (33 Mt) 

Gt, yhteensä skaalattuna koko 
Manner-Suomen väestöön 

177 000 Gt 

Kuntia pyydettiin erikseen arvioimaan operatiivisiin järjestelmiin säilötyn materiaalin kokonais-
volyymia. 

Kuva 4. Kuinka paljon kaikkineen säilytätte materiaalia sähköisesti operatiivisissa järjestelmissä 
(Gt)? 

 

Yhteensä kyselyyn vastanneilla organisaatioilla on operatiivisissa järjestelmissä säilössä noin 
400 tuhatta gigatavua tietoa. 

Operatiivisissa järjestelmissä sijaitsevaa tietoa on keskimäärin suurin piirtein yhtä paljon niin 
kunnissa, kuntayhtymissä, valtion virastoissa tai laitoksissa kuin oppilaitoksissakin. Keskimäärin 
operatiivisissa järjestelmissä säilytetään noin 2 030 gigatavun edestä tietoa. Tietomäärä sisäl-
tää materiaalia usein kymmenistä, jopa sadoista, tietojärjestelmistä yhdessä organisaatiossa, 
joten gigatavujen lukumäärän arviointi oli useassa organisaatiossa haastavaa. 

Kuntaorganisaatioissa säilytetään materiaalia keskimäärin 75 megatavua asukasta kohden. 
Skaalattuna koko Manner-Suomen väestöön, tämä tarkoittaa, että Manner-Suomen kunnissa 
olisi operatiivisiin järjestelmiin säilöttynä yhteensä noin 410 tuhatta gigatavua aineistoa. 
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Taulukko 4. Materiaali operatiivisissa järjestelmissä kunnissa keskimäärin asukasta kohden sekä 
arvioitu materiaalin määrä skaalattuna kaikkiin Manner-Suomen kuntaorganisaatioihin 

 Gt 

Gt / asukas kunnissa 0,075 Gt (75 Mt) 

Gt, yhteensä skaalattuna koko 
Manner-Suomen väestöön 

410 000 Gt 

Kaikkiaan sähköisesti säilytettävän tiedon määrä on vastausaineiston organisaatioilla keski-
määrin 23 000 gigatavua. Määrää nostaa erityisesti valtion virastojen ja laitosten luku, joissa 
sähköisesti säilytettävää tietoa on vastausaineiston perusteella moninkertaisesti muihin organi-
saatiotyyppeihin verrattuna. Valtion organisaatioiden osalta aineisto on poimittu vuoden 2015 
Tietoja valtion tietohallinnosta -selvityksestä.4 Muut organisaatiot antoivat tietonsa verkkoky-
selyn lomakkeella. 

Kuva 5. Sähköisesti säilytettävän tiedon volyymi ja tiedon kasvuvauhti sekä pitkäaikaisesti säilytet-
tävä aineisto. 

 

* Valtion virastojen ja laitosten vastausdata on poimittu vuoden 2015 Valtion tietohallinto sel-
vityksestä. Dataan on liitetty kahden viraston tai laitoksen vastaukset tästä selvityksestä. 

Kyselyn perusteella sähköisesti säilytettävän aineiston määrä kasvaa vuodessa keskimäärin 
noin 6 tuhannella gigatavulla. Kunnissa kasvua on keskimäärin noin tuhannen gigatavun ver-
ran. Valtion virastot ja laitokset arvioivat kasvuksi jopa noin 21 tuhatta gigatavua vuodessa. 

                                                   
4 Tietoja valtion tietohallinnosta 2015. Valtiovarainministeriön julkaisu – 27/2016. 
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Vastanneissa kuntayhtymissä ja oppilaitoksissa tiedon kasvuvauhti on arvioitu huomattavasti 
pienemmäksi. 

Pitkäaikaisesti tai pysyvästi säilytettävää tietoa julkishallinnon organisaatioissa on keskimäärin 
noin 21 500 gigatavua. Toisin sanoen noin 93 prosenttia kaikesta sähköisesti säilytettävästä 
tiedosta on pitkäaikaisesti säilytettävää. Kunnissa pitkäaikaisesti säilytettävää tietoa kuitenkin 
on vain noin 16 prosenttia kaikesta tiedosta. Kuntayhtymissä vastaava luku on noin 59 ja oppi-
laitoksissa noin 49 prosenttia. 

Myös suurta vaihtelua on siinä, miten tietoa on säilytettävänä Kansallisarkiston suosittamassa 
formaatissa. Kysymyksessä tarkoitettuja suositeltuja pitkäaikaissäilytyksen formaatteja ovat 
PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b ja TIFF -tiedostomuodot.  Rekisteri- tai tietokanta-
muotoiselle tiedolle suositeltava on XML-rakenne. 

Kuva 6. Onko sähköisesti pitkäaikaisesti säilyttämänne aineisto Kansallisarkiston suosittamassa 
formaatissa? 

 

Pitkäaikaisesti säilytettävä sähköinen aineisto on Kansallisarkiston suosittamassa formaatissa 
vähintään osittain noin 56 %:ssa vastaajaorganisaatioista. Aineistoa on Kansallisarkiston suo-
sittamassa formaatissa huomattavasti useammin valtiolla (69 %) kuin kunnilla (46 %). 

Kaikki aineisto on suositetuissa formaateissa kahdeksassa sadasta julkisen sektorin organisaa-
tiosta. Osin suositetuissa muodoissa dataansa säilyttää lähes puolet vastaajaorganisaatioista. 
Myös huomattavan suuri osa vastaajista ei osannut sanoa, miten oma säilytettävä aineisto vas-
taa Kansallisarkiston suosituksia. Tämä on todennäköisesti vaikuttanut siten, että myös anne-
tuissa vastauksissa on mieluummin ali- kuin yliarvioitu määriä. 

Vastaajia pyydettiin kuvailemaan käyttämiään aineistoformaatteja. Vastausten perusteella ai-
neisto on usein kirjavaa ja Kansallisarkiston suosittamien formaattien sijaan aineisto on usein 
siinä muodossa kuin se on alun perin luotu. Aineistoa on esimerkiksi rakennusvalvonnassa run-
saasti kuvamuodossa digitoitujen aineistojen osalta (esim. TIFF ja JPG). Yleistä ovat myös Mic-
rosoft Officen tiedostoformaatit kuten XLS (tai XLSX) PPT (tai PPTX) ja DOC (tai DOCX) sekä 
esimerkiksi erilaiset käytetystä ohjelmistosta riippuvat karttaformaatit. Vastaajat mainitsivat 
myös avointen toimisto-ohjelmien tiedostoformaatit kuten esimerkiksi ODT. Myös PDF-
muotoista aineistoa on runsaasti. PDF-aineiston osalta vastaajilla ei aina ollut varmuutta, onko 
formaatti kansallisarkiston suosittama (PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a tai PDF/A-2b). 
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Kuva 7. Missä laajuudessa kohdeorganisaation tietojärjestelmät tukevat ja toteuttavat SÄHKE2 -
normin mukaisia, kohdeorganisaation omassa tiedonohjaussuunnitelmassa (TOS) määriteltyjä me-
tatietoja SEKÄ niiden mukaista tiedon ohjausta?  

 

Arkistolaitoksen SÄHKE2 -normi5 ohjaa julkishallinnon asiakirjahallintaa sähköisessä toimin-
taympäristössä. Normi tarjoaa reunaehdot asiakirjallisten tietojen käsittelyprosessien sähköistä-
miselle, hyvälle tiedonhallintatavalle ja tiedon luotettavalle sähköiselle säilyttämiselle. 

Yli puolessa vastaajaorganisaatioista omien metatietojen arvioitiin olevan vähintään osittain 
SÄHKE2 -normin mukaisessa ja organisaation omaa tiedonohjaussuunnitelmaa (TOS) vastaa-
vassa muodossa. 27 prosenttia vastaajista arvioi, ettei organisaation tietojärjestelmä tue lain-
kaan tietojen säilyttämistä ja tiedon ohjausta SÄHKE2 -normin mukaisessa muodossa. 

Avointen vastausten perusteella etenkin kunnissa ja kuntayhtymissä tiedonohjaussuunnitelmaa 
tai eAMS:ia ei kattavasti ole tai sen tekeminen saattaa olla kesken. Metatietoihin perustuva tie-
donohjaus perustuu vaihteleviin asianhallintajärjestelmiin kuten Innofactorin Dynasty-järjestel-
mään tai Twebiin. Myös mainittuja järjestelmiä ovat esimerkiksi M-Files ja Affecto Virta. 

                                                   
5 http://www.arkisto.fi/fi/palvelut/julkisen-hallinnon-saehkoeiset-palvelut/saehke-maeaeraeykset  
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Kuva 8. Kuinka paljon organisaatiossanne on muuten kuin sähköisesti säilytettävää arkistoaineis-
toa (hyllymetriä)? 

 

Vastaajaorganisaatioita pyydettiin arvioimaan hyllymetreissä omaa, muuten kuin sähköisesti 
säilytettävää arkistoaineistoa. Keskimäärin vastaajaorganisaatioissa on yli kahden hyllykilomet-
rin leveydeltä ei-sähköisiä aineistoja. 

Yhteensä kaikilla vastaajaorganisaatioilla on noin 550 hyllykilometriä aineistoja ja määrä kasvaa 
vastaajien arvioiden mukaan noin 15 hyllykilometrillä. Joukossa on myös vastaajaorganisaa-
tioita, joissa ei-sähköisen aineiston määrä pienenee vuosittain, osin mm. digitoinnin kautta. 

Valtion organisaatioissa aineistoja oli keskimäärin yli kolme hyllykilometriä, kun kunnissa tietoa 
oli keskimäärin noin kilometrin verran vähemmän. Kuntayhtymissä ja oppilaitoksissa ei-sähköi-
sesti säilytettävän arkistoaineiston määrän arvioidaan olevan selvästi pienempi kuin kunnissa ja 
valtion organisaatioissa. 
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Kuva 9. Teettekö pysyvästi säilytettävien paperiasiakirjojen digitointia? 

 

Digitointi tarkoittaa paperisten ja muiden fyysisten aineistoformaattien kuten mikrofilmien ja mik-
rokorttien korvaamista digitaalisin jäljentein. Kansallisarkiston tavoitteena on edistää viran-
omaisten paperiasiakirjojen digitointia ja parantaa pysyvästi säilytettävien asiakirjatietojen käy-
tettävyyttä. 

Kansallisarkisto arvioi digitoitavan aineiston alkuperäisen muodon kulttuurihistoriallista merki-
tystä päätettäessä hävitetäänkö vai säilytetäänkö alkuperäiset paperiasiakirjat digitoinnin jäl-
keen. Digitointi on myös tehtävä arkistolaitoksen hyväksymin menetelmin, digitoinnin laatu pitää 
aina tarkistaa ja digitoituun aineistoon on liitettävä riittävät metatiedot. Kansallisarkiston päätök-
sessä otetaan huomioon alkuperäisten paperiasiakirjojen erityinen oikeudellinen tutkimus- ja 
kulttuuriperintöarvo. 

Alkujaan digitaalisen, pysyvästi sähköisessä muodossa säilytettävien asiakirjatietojen paperi-
kappaleet ovat Kansallisarkiston seulontapäätöksen jälkeen kopioita, jotka voidaan hävittää. 
Sama menettely koskee myös muita fyysisiä aineistoja kuten mikrofilmejä ja mikrokortteja.  

Tämän selvityksen perusteella säilytettävien paperiasiakirjojen digitointia eli paperiasiakirjojen 
korvaamista digitaalisin jäljentein tehdään noin neljänneksessä vastaajaorganisaatioista. Vas-
taavasti kolme neljästä organisaatiosta ei digitoi paperiasiakirjojaan lainkaan. 

Paperiasiakirjojen digitoiminen on kyselyn perusteella jonkin verran yleisempää valtion viras-
toissa ja laitoksissa kuin kunnissa, kuntayhtymissä tai oppilaitoksissa. 

Vastaajia pyydettiin myös kuvailemaan omaa digitointitoimintaansa avovastauksella. Useissa 
kunnissa digitointitoiminta liittyi teknisen toimen, mm. rakennuslupa-asioihin. Valtiolla digitointi-
toiminta oli usein yleisesti virastoon tai laitokseen saapuvien asiakirjojen digitointia. 
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Kuva 10. Onko kohdeorganisaatiolla käytössä jokin järjestelmä, jossa hallitaan keskitetysti sähköi-
sesti TAI paperisena tms. säilytettävän aineiston metatietoja? 

 

Vastaajia pyydettiin selvityksen kyselylomakkeella kertomaan, onko organisaatiolla käytössään 
järjestelmä säilytettävän aineiston (paperisen ja sähköisen) metatietojen säilyttämiseen. 

Keskeisiä tässä tarkoitettuja metatietoja ovat asiakirjaan liittyvät tehtäväluokka, asiakirjatyyppi 
ja toimenpide. Esimerkiksi asianhallintajärjestelmissä ja diaareissa on yleisesti käytössä vas-
taava mallinnus siten, että asiakirjallisen tiedon käsittelystä käytetään termiä ”asia” (ks. esim. 
JHS 1436 ja 1567). 

Julkisen sektorin organisaatioista 67 %:lla on kyselyn perusteella käytössään järjestelmä säily-
tettävän aineiston metatietojen hallintaan. Vastanneista kuntayhtymistä lähes 80 prosentilla oli 
käytössään metatietojen säilytysjärjestelmä. Valtiolla metatietojen säilytysjärjestelmä on käy-
tössä jonkin verran useammin kuin kunnissa, valtion organisaatioissa tai oppilaitoksissa. 

 

  

                                                   
6 JHS 143 Asiakirjojen kuvailun ja hallinnan metatiedot. http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs143.  
7 JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa. 
http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/recommendations/156.  
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4 Aineistotyypit 

Selvityksen kyselylomakkeen toisessa osassa selvittiin organisaatioiden säilyttämän aineiston 
aineistotyyppejä eli esimerkiksi aineiston SÄHKE2 -normin mukaisuutta, rakenteisen aineiston 
määrää, käyttö- tai näyttörajoitetun aineiston määrää sekä Valtioneuvoston asetuksen tietotur-
vallisuudesta mukaisesti suojaustasolla III säilötyn tiedon määrää. 

Arkistolaitoksen SÄHKE2 -normi ohjaa julkishallinnon asiakirjanhallintaa sähköisessä toimin-
taympäristössä. Normi tarjoaa reunaehdot asiakirjallisten tietojen käsittelyprosessien sähköistä-
miselle, hyvälle tiedonhallintatavalle ja tiedon luotettavalle sähköiselle säilyttämiselle. 

Tämän selvityksen perusteella sähköisesti säilytettävästä aineistosta alle kymmenen prosenttia 
on SÄHKE2 -normin mukaista ja vain noin 3 prosenttia on rakenteista dataa, esimerkiksi XML-
muodossa. Rakenteisen datan ja esim. digitoidun sivun säilytystilan tarve on hyvin erilainen. 
ansallisarkiston arvion mukaan sama tieto rakenteisena voi olla tavuina vain noin 1/200 - 
1/1000 digitoidusta vastaavasta. Tällä on siten oleellinen merkitys tilantarpeen kannalta. 

Käyttö- tai näyttörajoitettua tietoa julkisissa organisaatioissa on usein vain alle yksi prosentti 
kaikesta säilytettävästä aineistosta ja myös valtionhallinnon aineistosta suojaustasolla III on 
vain hyvin pieni osa kaikesta aineistosta. 

Kuva 11. Sähköisesti säilytettävän aineiston SÄHKE2 -normin mukaisuus ja rakenteisen aineiston 
volyymi. 

 

SÄHKE2 -normin mukaista aineistoa vastanneissa organisaatioissa oli keskimäärin 156 gigata-
vua kun sähköisesti arkistoidun aineiston määrä kaikkiaan on keskimäärin yli 1 600 gigatavua 
(kts. sivu 8). 

Kaiken kaikkiaan sähköisesti säilytettävästä aineistosta SÄHKE2 -normin mukaista on vastaus-
aineiston perusteella noin 10 % kaikesta säilytettävästä aineistosta. Rakenteista kaikesta säily-
tettävästä tiedosta on noin 4 %. 
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Kuva 12. SÄHKE2 -normin mukaisen aineiston ja rakenteisen aineiston osuus kaikesta sähköisesti 
arkistoidusta aineistosta. 

 

Selvitykseen vastanneissa kuntayhtymissä SÄHKE2 -normin mukaisen aineiston osuus on huo-
mattavasti suurempi kuin valtion organisaatioissa, kunnissa ja oppilaitoksissa. Kuntayhtymien 
aineistosta lähes 40 prosenttia on vastaajien ilmoituksen mukaan SÄHKE2 -normin mukaista, 
kun kunnissa vastaava luku on 16 prosenttia ja valtiolla vain 5 prosenttia. Myös oppilaitoksissa 
SÄHKE2-mukaisen aineiston osuus on lähes neljännes kaikesta sähköisesti arkistoidusta ai-
neista. 

Rakenteista, esimerkiksi XML-muotoista, aineistoa on kaikissa selvityksen organisaatiotyy-
peissä alle kymmenesosa ja erityisesti valtion arkistoidusta aineistosta osuus on hyvin pieni (2 
%). Rakenteiseksi aineistoksi katsotaan kuitenkin myös mm. tietokantamuotoiset aineistot 
(esim. säilytettävät rekisterit), joita vastaajaorganisaatioissa on verraten paljon. Onkin mahdol-
lista, että vastaajat ovat tulkinneet kysymystä osin supistavasti. 

On kuitenkin myös huomioitava, että SÄHKE2 -normin mukaisen ja rakenteisen aineiston 
osuuksissa voi olla merkitsevä virhemarginaali, koska osa vastaajaorganisaatioista koki arkis-
toidun tiedon kokonaismäärien arvioinnin gigatavuissa haastavaksi. 
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Kuva 13. Kuinka suuri osa sähköisesti säilytettävästä aineistosta on käyttö- tai näyttörajoitettua, 
turvaluokiteltua tietoa (valtionhallinnon organisaatiot) tai muuta salassa pidettävää tietoa? 

 

Tietoturvaluokitellun aineiston määrä vaihtelee huomattavasti Suomen julkisen sektorin organi-
saatioissa. Käyttörajoituksen syynä voi esim. olla se, että asiakirja sisältää salassa pidettäviä 
tietoja. Salassapito perustuu aina lainsäädäntöön. Salassa pidettävien asiakirjojen käyttö edel-
lyttää käyttötarkoituksen selvittämistä. Käyttörajoitus on aina määräaikainen ja se päättyy salas-
sapitoajan päätyttyä. Suojaustaso III taas perustuu valtioneuvoston asetukseen tietoturvallisuu-
desta valtionhallinnossa (681/2010). 

Yli puolella julkisen sektorin organisaatioista käyttö- tai näyttörajoitettua on selvityksen mukaan 
vain noin yksi prosentti kaikesta asiakirjallisesta aineistosta. Viidennes organisaatioista arvioi 
tietoturvaluokitellun aineiston määräksi yli 5 % kaikesta aineistosta ja 15 prosentissa organisaa-
tioista tietoturvaluokiteltua on yli 20 prosenttia kaikesta sähköisesti säilytettävästä aineistosta. 

Kuva 14. Kuinka suuri osa sähköisesti säilytettävästä aineistosta on suojaustasolla III? (Vain valti-
onhallinto) 
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Valtion virastoja ja laitoksia pyydettiin myös arvioimaan suojaustasolla III olevan aineiston 
osuutta kaikesta sähköisesti säilytettävästä aineistosta. Suojaustasolla III oli korkeintaan noin 
yksi prosentti jopa 76 prosentissa organisaatioista. 

Lisäksi vastaajilta pyydettiin tietoja aineistosta, joka säilytetään sisältösuojattuna. 
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5 Asiakirjahallinto 

Asiakirjahallinnosta selvitettiin organisaatioiden henkilöstön henkilötyövuosia sekä tietopalvelu-
jen suoritteiden määrä. Organisaatioilta pyydettiin myös selvityksessä tietoa tietopalvelun näky-
mistä vuoteen 2020 saakka. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan tietopalvelujensa välittömiä 
ja pidemmän aikavälin kehitystarpeita. 

Sähköiset tietopalvelut julkissektorin organisaatioissa ovat hyvin vaihtelevia. Kunnat ja kuntayh-
tymät nimesivät selvityksessä keskeisiksi tietopalveluikseen erilaisten julkisten pöytäkirjojen, 
päätösten ja lomakkeiden jakamisen. Myös esimerkiksi rakennusvalvonnan, ympäristönvalvon-
nan ja muun muassa kirjastojen tietopalvelut mainittiin kuntien vastauksissa. 

Oppilaitokset mainitsivat asiakirjahallinnossa tarjottavina palveluina omien kirjastojen tietopalve-
lut sekä opiskelijoiden pääsyn tarkastelemaan järjestelmistä omia opintosuoritteitaan. Myös 
oman henkilöstön pääsy tarvitsemiinsa asianhallintajärjestelmiin mainittiin esimerkkinä. 

Valtion virastoissa ja laitoksissa tarjotut tietopalvelut koskevat usein organisaation omaa alaa, 
mutta useat mainitsivat esimerkkinä tietopalvelusta sähköisen diaarihaun. Keskeisiä tietopalve-
lun muotoja valtiolla ovat viranomaispäätösten jakaminen sähköisinä sekä erilaiset sähköisen 
asioinnin järjestelmät. 

Vastaajia pyydettiin kyselyssä arvioimaan myös omien tietopalvelujensa kehitystarpeita. Tar-
peet jaettiin lomakkeella välittömiin ja 5-10 vuoden sisällä tapahtuviin kehitystarpeisiin. Sähköi-
sen arkiston kehittämisen ja sähköisen arkiston perustaminen oli usein mainittu akuutti kehitys-
tarve. Myös asianhallintajärjestelmän kehittäminen, tiedonohjaussuunnitelman laatiminen ja it-
seasiointimahdollisuuksien lisääminen ja kehittäminen olivat usein mainittuja välittömiä kehitys-
tarpeita. 

Pitkällä tähtäimellä mainittujen kehittämistarpeiden lista on hyvin samanlainen kuin välittömien 
kehitystarpeiden tavoitteet. Toisaalta pitkällä tähtäimellä tulossa olevat uudistukset voivat vai-
keuttaa tulevien tarpeiden ennakointia. Esimerkiksi SAPAn käyttöönoton vaatimukset eivät ole 
vielä kaikille vastaajille selvät, mutta SAPAn nähtiin vaikuttavan tulevaisuuden kehitystarpeisiin.  

Kunnissa asiakirjahallinnon kehittämisen nähtiin usein kytkeytyvät tulossa olevaan maakunta-
uudistukseen, joka antaa mahdollisuuden kehittää asiakirjahallintoa eteenpäin. Toisaalta maa-
kuntauudistus voi hidastaa kehittämistä lyhyellä tähtäimellä ennen uudistuksen täytäntöönpa-
noa. 
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Kuva 15. Kohdeorganisaation asiakirjahallinnon työmäärä 31.12.2015 (htv). 

 

Yhteensä selvitykseen osallistuneissa organisaatioissa on asiakirjahallissa resurssina noin 
1 700 henkilötyövuotta (HTV), joista arkistossa tehdään noin 500 ja tietopalveluissa noin 540 
henkilötyövuotta. 

Keskimäärin asiakirjahallinnossa oli henkilöstöresurssina noin 7 henkilötyövuotta, joista asiakir-
jahallinnossa tehdään 2,3 HTV ja tietopalveluissa 2,6 HTV. Kunnissa ja valtionhallinnossa 
määrä oli keskimäärin selvästi suurempi kuin kuntayhtymissä ja oppilaitoksissa.  

Kunnissa ja valtion virastoissa ja laitoksissa asiakirjahallinnon resurssia on huomattavasti 
enemmän kuin kuntayhtymissä tai oppilaitoksissa. Kuntien asiakirjahallinnossa on resurssina 
keskimäärin lähes 10 henkilötyövuotta ja valtiolla noin 8 henkilötyövuotta kun kuntayhtymissä ja 
oppilaitoksissa asiakirjahallinnossa molemmissa vastaava luku on alle kolme. 
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Kuva 16. Vuonna 2013 ja 2015 kohdeorganisaation tietopalvelujen asiakasmäärät ja tietopalvelu-
pyynnöt 2013 ja 2015 

 

Yhteensä selvitykseen vastanneet organisaatiot käsittelivät vuonna 2013 noin 330 000 tietopal-
velupyyntöä kun niitä oli organisaatioilla keskimäärin 1 860 kappaletta. Vuonna 2015 tietopalve-
luasiakkaiden määrä laski aavistuksen verran, mutta tietopalvelupyyntöjä tehtiin hieman enem-
män yhtä asiakasta kohden ja vuonna 2015 käsiteltiin yhteensä 120 000 tietopalvelupyyntöä 
enemmän kuin kaksi vuotta aiemmin.  

Tietopalvelujen asiakasmäärä siis hieman laski hieman vuosien 2013 ja 2015 välillä, mutta tie-
topyyntöjen määrä kuitenkin kasvoi samassa ajassa jonkin verran. Keskimäärin jokainen tieto-
palvelujen asiakas teki kaksi pyyntöä vuonna 2015. 
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Kuva 17. Kohdeorganisaation oletus tietopalvelujen asiakasmäärän tulevasta muutoksesta vuosina 
2015-2020. 

 

Tietopalvelujen tarpeen julkissektorin organisaatioissa uskotaan jatkavan kasvuaan jatkossakin. 
Suurin osa vastaajista uskoi tietopalvelupyyntöjen kasvun jatkuvan myös vuoden 2015 jälkeen. 
Vastaajat uskoivat tietopalvelujen asiakasmäärän kasvavan vuosien 2015 – 2020 välillä. Kas-
vuun uskoi 39 % vastaajista ja tilanteen muuttumattomuuteen uskoi 31 % vastaajista. 

Kyselyä seuranneissa haastatteluissa nousi esille kyselyn vastauksia selvempi jako kuntien ja 
valtion organisaatioiden välillä. Ensiksi mainituissa usko kysynnän kasvuun ja myös satsaukset 
tietopalveluihin esiintyivät merkittävästi jälkimmäistä suurempana. Kysyntä kohdistuu erityisesti 
rakennusvalvonnan aineistoihin sekä yleensä eri luottamusorganisaatioihin asialistoihin ja pöy-
täkirjoihin. Näistä jälkimmäiset syntysähköisinä ovat tyypillisesti organisaatioissa jo tarjolla säh-
köisesti esim. kunnan verkkosivujen kautta, usein myös siten että aineistot julkaistaan suoraan 
niitä hallinnoivista (asianhallinnan) järjestelmistä. Ensiksi mainittuihin kohdistuu taas kunnissa 
myös edellä todetusti määrällisesti merkittävää digitointitoimintaa. Usea kunta käyttää myös nii-
den välittämiseen kaupallista www.lupapiste.fi -palvelua. 

Ehkä merkittävin esiin noussut havainto haastatteluissa oli kuitenkin se, että käytännössä kai-
kissa kuntaorganisaatiossa oli myös ainakin jonkin tason linjauksia hallinnon sähköisyydestä tai 
jopa sähköisestä säilyttämisestä sekä siten kasvavasta sähköisten tietopalveluiden määrästä. 
Ajurina tähän on tavoitellut kustannussäästöt erityisesti tiloista. Toisaalta kehitys tulee osin 
myös hallinnon sähköisyyttä korostavien linjausten ”sivutuotteena”, ilman että tietopalveluiden 
rooli olisi varsinaisesti korostunut esim. investointipäätöksissä. Valtiolla tietopalveluiden rooli 
nousi ylipäänsä esiin organisaatioissa, joilla oli myös tutkimuksellista toimintaa tai merkittäviä 
muita viranomaisasiakkaita. Tutkimusaineistoihin kohdistuvat pyynnöt edellyttävät yleensä tutki-
mus-/käyttölupaa, joiden hallinta on myös haastatelluissa organisaatioissa sähköistymässä. Jäl-
kimmäisessä tapauksessa tietopyyntöihin vastaaminen usein sisältää myös erilaisia tietojen 
massaluovutuksia. 

Huomionarvoinen haastatteluissa esiin tullut kommentti oli myös kuntavastaajien puolelta esiin 
nostettu odotus siitä, että maakuntauudistuksen myötä merkittävä osuus tietopyynnöistä tulisi 
siirtymään maakuntaorganisaatioiden käsiteltäväksi. Toisaalta tähän asti tietopalveluiden ky-
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syntä maakunnista on ollut varsin vähäistä, eikä niissä siihen ole erityisesti investoitu. Näin ol-
len oletettavasti niiden valmiudetkin tämän palvelun täyttämiseen ovat jossain määrin kuntien 
tasoa alemmat. 

Kuva 18. Valitse kaksi (2) eniten kohdeorganisaatiosta kysyttyä aineistotyyppiä? 

 

Eniten julkishallinnon organisaatioilta kysytään selvityksen aineiston perusteella yleisesti asia-
kirja-aineistoja. Paljon kysytään myös karttoja ja kuvia.  
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Kuva 19. Valitse kaksi (2) eniten kohdeorganisaatiosta kysyttyä aineistotyyppiä? 

 

Kunnissa kysytään huomattavan paljon karttoja ja muina kysyttävinä aineistotyyppeinä mainit-
tiin annetuissa avoimissa vastauksissa muun muassa rakennusluvat ja päätösasiakirjat. 

Oppilaitosten tietopalvelupyynnöt koskevat usein kysymyksessä vaihtoehtoina annettujen ai-
neistotyyppien lisäksi opintotodistuksia. 

Yleisimpiä tietohallinnolta kysyttyjä aineistotyyppejä, joita ei ollut kyselyssä vaihtoehtona, ovat 
rakennuspiirustukset ja rakennuslupa-asiat. 
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Kuva 20. Mikäli tarjoatte verkossa itsepalveluita, veloitatteko niiden käytöstä? 

 

Organisaatioita, jotka tarjoavat verkossa itsepalveluita, pyydettiin kyselyssä kertomaan, peri-
täänkö palveluiden käytöstä maksua käyttäjältä. Vain noin joka kymmenes organisaatioista perii 
maksuja itsepalveluiden käytöstä. 

Valtaosa selvitykseen vastanneista tarjoaa verkossa itsepalveluja. Organisaatioilta, jotka veloit-
tivat itsepalveluiden käytöstä, pyydettiin tietoa itsepalvelujen hinnoittelumallista. Hinnoittelumal-
lit vaihtelivat merkittävästi vastaajien välillä. Tietopalveluista saatettiin veloittaa valmiilla hinnas-
toilla, joissa suoritteelle on määrätty kiinteä hinta riippuen aineistotyypistä. Joissakin vastaajaor-
ganisaatioissa käytössä oli tuntilaskutus, jota voidaan soveltaa erityisesti vaativien tietopyyntö-
jen yhteydessä. Haastattelut täsmensivät tätä kuvaa lähinnä siten, että tyypillisesti erilaiset ai-
neistojen poiminnat paperiarkistoista tehtiin erityisesti valtionhallinnossa tuntilaskutuksella, kun 
taas sähköiset aineistot olivat yhtä haastateltua organisaatiota lukuun ottamatta maksuttomia. 
Viimeksi todettuun poikkeuksen muodostivat kuitenkin jossain määrin tutkimukselliset aineistot 
(tietokannat, rekisterit tms.). 

Haastatelluista organisaatioista kahdella oli myös selkeä avoimen datan ja sen hyötykäytön lin-
jaus / tavoite. Näissä korostettiin sitä, että julkinen, ei-henkilötietoa sisältävä tieto tulee tarjota 
avoimena rajapintaan. 
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6 SAPA -palvelu 

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuuden eli SAPAn 
avulla julkishallinnon organisaatio voi hankkia sähköisen arkistoinnin toiminnallisuuksia palve-
luna ja käyttää arkistoinnin palvelua rajapinnan kautta. Palvelu mahdollistaa organisaatioille hal-
linnossa syntyvän aineiston siirtämisen SAPAan pysyvästi tai määräajaksi säilytettäväksi. 

Tämän selvityksen tavoitteena oli sähköisen arkistoinnin nykytilan selvittämisen lisäksi, pyytää 
vastaajilta tietoa SAPAan liittymisen halukkuudesta ja siihen mahdollisesti siirrettävistä aineis-
toista. Selvityslomakkeen viimeisessä osassa vastaajilta pyydettiin myös näkemyksiä siitä, mikä 
heidän mielestään on omalle organisaatiolle tärkeää SAPAn käyttöönoton ja hyödyntämisen 
kannalta. 

Selvityksen perusteella julkissektorin organisaatioista yli puolella on kiinnostusta ja tarvetta SA-
PAn kaltaisen järjestelmän käyttöönotolle. Sähköisen säilyttäminen nykytilanne on hyvin vaihte-
leva ja sähköisesti arkistoitu tieto on yleensä hajallaan useissa eri järjestelmissä. SAPAn nähtiin 
tuovan mahdollisesti helpotusta sähköisen arkistoinnin erilaisten toteutusten kirjavuuteen. Kui-
tenkin järjestelmän käyttöönotto ja tiedon muokkaaminen nähtiin useissa organisaatioissa haas-
teellisena. 

Nykytilanne ja tarpeet vaihtelevat paljon organisaatioiden välillä ja monet vastaajat huomautti-
vat SAPA-palvelun hinnan olevan merkittävä tekijä, joka määrittää halukkuutta sen käyttöönot-
toon. Monissa vastauksissa painotettiin SAPA-palvelun hinnan vaikuttavan merkittävästi organi-
saatioiden halukkuuteen siirtyä sen käyttöön. Myös palvelun helppous ja käyttöliittymien yksin-
kertaisuus ovat monen vastaajan mukaan tärkeää, kun liittymisestä tehdään päätöksiä. Erityi-
sesti haastatteluissa nousi esiin kanta siitä, että SAPAn tulisi olla koko julkishallinnon yhteinen 
palvelu ja sellaisena sen tulisi perustua keskitettyyn rahoitukseen, ei esim. sen viranomaiskäyt-
täjiltä perittäviin maksuihin. Muutama vastaajista korosti tässäkin myös periaatetta datan avoi-
muudesta (pois lukien turvaluokitellut, henkilötietoja sisältävät tai muuten käyttöluvalliset aineis-
tot) siten, että niiden hyödyntämisen tulisi olla maksutonta myös loppukäyttäjille (kansalaiset, 
yritykset jne.). 

Julkisella sektorilla on vielä runsaasti sähköisesti arkistoitavaa aineistoa, joka ei ole rakenteista 
tai SÄHKE2 -normin mukaista, mikä aiheuttaa omat haasteensa, kun organisaatiot siirtävät ai-
neistojaan SAPAan. Erityisesti pienissä organisaatioissa kaivataan tukea SAPAn käyttöönot-
toon, koska asiakirjahallinnon resurssit ovat usein pienet. Esimerkiksi kuntaorganisaatioiden 
siirtymävaiheessa maakunnallinen yhteistyö voi olla ratkaisu resurssiongelmaan SAPAn käyt-
töönotossa. 

Samoin kuin sähköisen säilyttämisen nykytilaa koskevassa luvussa, tietomääriä koskevat mää-
rälliset tiedot ovat usein arvioita, koska tiedon määrää on organisaatioissa vaikea laskea tar-
kasti hajallaan olevien säilytysratkaisujen vuoksi. Vastausaineisto on kuitenkin varsin kattava, 
mikä kuitenkin parantaa erityisesti koko vastausaineistoa koskevien lukujen luotettavuutta. Or-
ganisaation tyypin tai koon mukaan luokiteltuja määrällisiä tietoja on kuitenkin hyvä käsitellä 
suuntaa-antavina. 

6.1 Kohdeorganisaatioiden valmius ja kiinnostus SAPAn käyttöön 

Valmiudet SAPAn käyttöönottoon ja palvelun tuntemus on selvityksen perusteella hyvin vaihte-
levaa. Kiinnostus ja valmiudet SAPAn käyttöönottoon ovat valtiosektorilla selvästi paremmat 
kuin oppilaitoksissa ja kuntayhtymissä. Myös useimmilla kunnilla on kiinnostusta SAPAn käyt-
töönottoon, mutta niissä valmiudet käyttöönottoa ajatellen ovat valtion virastoja ja laitoksia sel-
västi heikommat, toisaalta myös vaihdellen suuresti korreloiden vahvasti kuntakoon kanssa. Or-
ganisaation koolla vastaavasti on vahva positiivinen korrelaatio ylipäänsä positiivisen kiinnos-
tuksen SAPAa kohtaan osalta. Tästä voi tehdä luonnollisen johtopäätöksen siitä, että kasvava 
kyvykkyys SAPAan liittymiseen kasvattaa myös kiinnostusta siihen.  

 



   29 (43) 

 

 

Kuva 21. Onko organisaatiosi kiinnostunut siirtämään aineistoja SAPAan? 

 

Selvityksen vastausaineiston perusteella yli puolet julkishallinnon organisaatioista on kiinnostu-
nut siirtämään aineistoja SAPAan. Yli puolet vastanneista ovat erittäin kiinnostuneita tai kiinnos-
tuneita SAPAan liittymiseen. Ei-kiinnostuneiden osuus sen sijaan on hyvin pieni, vain 8 % vas-
tanneista organisaatioista, siten että kuntayhtymien osuus nousi tässä joukossa vastaajaryh-
män kokoon nähden selvästi yliedustetuksi. 

Myös on hyvä huomata, että merkittävä osa vastaajista, 15 prosenttia, ei osannut arvioida kiin-
nostustaan SAPAan. Tähän ensisijaisena syynä avovastauksissa todettiin puuttuva tieto, toissi-
jaisesti myös oman organisaation puuttuvat linjaukset teeman suhteen. 

Kuntayhtymissä ja oppilaitoksissa kiinnostus SAPAa kohtaan oli jonkin verran laimeampaa kuin 
valtion virastoissa ja laitoksissa sekä kunnissa. Erityisesti kuntayhtymissä korostui niiden orga-
nisaatioiden osuus, jotka eivät kokeneet SAPAa kiinnostavaksi oman organisaationsa kannalta. 
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Kuva 22. Onko organisaatiosi kiinnostunut siirtämään aineistoja SAPAan? 

 

Kiinnostus SAPAn käyttöönottoon on selvästi suurempaa suurissa organisaatioissa kuin pie-
nemmissä, alle 1 000 työntekijän organisaatioissa. Suurissa, yli 5 000 työntekijän organisaa-
tiossa ei ollut lainkaan sellaisia, joilla ei olisi lainkaan kiinnostusta SAPAan liittymiseen. 

Pienissä organisaatioissa taas korostui sellaisten vastaajien määrä, jotka eivät vielä osanneet 
lausua edustamansa organisaation kiinnostuksesta SAPAan. 

Kuva 23. Organisaation kiinnostus siirtämään aineistoja SAPAan aineistotyypeittäin: 
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Erityisesti SAPAan oli kiinnostusta siirtää pitkään ja pysyvästi säilytettäviä aineistoja tai sekä 
pitkään ja pysyvästi säilytettäviä että määräajan säilytettäviä aineistoja. Pelkästään määräajan 
säilytettävän aineiston säilyttämiseen SAPAssa ei ollut merkittävää kiinnostusta vaan kiinnostus 
kohdistui lähes kaikilla vastanneilla myös pitkään ja pysyvästi säilytettävän aineiston siirtoon. 

Kuva 24. Kohdeorganisaation valmius SAPA:n käyttöön 

 

Monessa julkisorganisaatioissa ei vielä osata arvioida omaa valmiutta SAPAn käyttöön. Jopa 
kolmannes vastaajista ei osannut arvioida valmiutta SAPAn käyttöön. Erittäin hyväksi tai hy-
väksi organisaationsa valmiuden arvioi 16 % vastaajista. Huonoina tai erittäin huonoina val-
miuksia piti noin neljännes vastaajista. 

Valtiolla valmius SAPAan on selvästi parempi kuin kunnissa, kuntayhtymissä tai oppilaitoksissa. 
Valtion virastojen tai laitosten valmius on vastaajien arvioiden mukaan vähintään hyvä jopa kol-
manneksessa vastaajaorganisaatioista. Vastaavasti kunnista vain kahdeksan prosenttia arvioi 
valmiutensa hyviksi SAPAn käyttöönottoa ajatellen. 

Erityisesti oppilaitoksissa valmiutta SAPAn käyttöönottoon ei osattu arvioida ja harva oppilaitos 
arvioi valmiutensa hyväksi. Heikkoina valmiuksiaan piti jopa 27 prosenttia oppilaitoksista. 

Selvitykseen vastanneet organisaatiot arvelivat SAPA-valmiuden edellyttävän muun muassa 
SÄHKE2 -normien täyttämistä sekä tiedonohjaussuunnitelmien laadintaa organisaatioissa. 
Myös sähköisen tiedonhallinnan yleiseen kehittämiseen nähtiin olevan tarvetta panostaa SA-
PAn mahdollista käyttöönottoa ajatellen. Myös SAPAn kanssa yhteensopivien rajapintojen ke-
hittäminen nähtiin osassa organisaatioista kehittämistarpeena. 
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Kuva 25. Organisaation koon mukaan luokiteltuna: Kohdeorganisaation valmius SAPA:n käyttöön 

 

Suurimmilla organisaatioilla on selvityksen aineiston perusteella selvästi pienempiään parempi 
valmius SAPAn käyttöönottoon. Sen sijaan pienissä, alle tuhannen työntekijän, organisaatioissa 
SAPA-valmiuksia ei osattu kyselyssä arvioida, mikä voi kertoa siitä, että SAPA tunnetaan vielä 
usein heikosti. 

Haastattelut syvensivät kohderyhmän odotuksia SAPAn suhteen. Vastaajan edustamasta orga-
nisaatiosta riippumatta kaikilla vastaajilla yhtä lukuun ottamatta oli positiivinen odotus SAPAn 
suhteen. Poikkeuksen sekä haastatteluissa että kyselyn avovastauksissa muodostivat oppilai-
tosten edustajat. Jätettäessä selvityksen rajauksen mukaisesti tutkimusaineistot huomiotta, 
kohderyhmässä nähtiin olevan verraten vähän pysyvästi tai pitkän ajan määräaikaisesti säilytet-
tävää aineistoa, joka johti siihen, että SAPA saatettiin nähdä verraten marginaalisena arkistotoi-
men ja tietopalvelufunktion kannalta. Ylipäänsä kaikissa vastaajissa – niin kyselyssä kuin haas-
tatteluissakin – SAPAn rooli nähtiin oleellisena juuri pysyvästi säilytettävissä aineistoissa, kiin-
nostuksen laskiessa merkitsevästi puhuttaessa määräajan säilytettävästä aineistosta. 

Haastattelut myös vahvistivat kyselyn vastauksista muodostunutta kuvaa siitä, että koko kohde-
ryhmä odottaa lisätietoa SAPAsta, sen aikataulusta, toteutustavasta, palveluista, vaatimuksista 
aineistojen siirrolle jne. Kokonaan uutena asiana haastatteluissa nousi esille aikataululle asete-
tut toiveet. Puolet haastatelluista toivoi, että SAPA kykenisi ottamaan vastaan aineistoja jo vuo-
den 2017 aikana. Tähän keskeisenä syynä todettiin sekä täyttyvät paperiarkistotilat, että muu-
tokset tietojärjestelmissä. Kaksi vastaajaa ilmoitti myös suoraan, että heidän edustamansa or-
ganisaatiot tulevat tekemään väliaikaisia investointeja, ellei SAPA ole käytettävissä kuluvan 
vuoden aikana. Lisäksi yksi vastaajista piti minimivaatimuksena sitä, että tämän vuoden aikana 
saadaan vaatimusmäärittely sille, miten sähköisesti säilytettävät aineistot muutetaan ”SAPA-
kelpoisiksi” (esim. tieostoformaatit, metatietoja koskevat vaatimukset, SÄHKE2 -mukaisuus 
jne.). Valtionhallinnon vastaajat totesivat myös, että mikäli aineistot ovat jo kertaalleen muutettu 
aiemman VAPA -palvelun mukaisiksi, tulisi SAPAn ottaa ne vastaan sellaisenaan. 

6.2 Kohdeorganisaation SAPAan siirrettävä aineisto 

Selvitykseen vastanneilla organisaatioilla on vastaajien arvion mukaan yhteensä 20 tuhatta gi-
gatavua aineistoa, joka olisi heti valmis siirrettäväksi SAPAan. Yhteensä SAPAan siirrettävää 
aineistoa arvioidaan vastaajaorganisaatioissa olevan lähes 70 tuhatta gigatavua eli 70 terata-
vua. 

4%

2%

0%

12 %

5 %

31 %

26 %

31 %

38 %

14 %

21 %

13 %

9 %

12 %

0 %

36 %

29 %

19 %

Alle 1 000 työntekijää, n=198

1 000-4 999 työntekijää, n=42

Yli 5 000 työntekijää, n=16

O
rg

a
n

is
a
a
ti
o
ty

y
p
p

i

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Erittäin hyvä Hyvä Ei hyvä eikä huono Huono Erittäin huono En osaa sanoa



   33 (43) 

 

 

Kuva 26. Heti ja arvioitu keskimääräinen kertymä vuosittain (Gt): 

 

Keskimäärin vastaajaorganisaatiot arvioivat heillä olevan noin 230 gigatavua aineistoa, joka 
olisi valmis siirrettäväksi heti SAPAan.8 

Suurin paine SAPAlle ajoittuisi palvelun käyttöönottovaiheeseen, kun organisaatiot siirtäisivät 
tietoaineistojaan osaksi uutta palvelua. Vastaajien arvion mukaan siirrettävää aineistoa kuiten-
kin olisi merkittävästi myös seuraaville vuosille 2018–2020 ja sitä myöhemminkin siirrettävää 
aineistoa arvioitaisiin olevan keskimäärin 209 gigatavua vuosittain vastannutta organisaatiota 
kohden. 

Kunnissa olisi heti siirrettävää aineistoa selvästi eniten, keskimäärin lähes 500 gigatavua kun-
taa kohden. 

Alla olevassa taulukossa on arvioitu vastaajaorganisaatioiden arvioimat, SAPAan siirrettävän 
aineiston, kokonaismäärät. Yhteensä siirrettävää aineistoa olisi siis lähes 70 teratavun verran 

                                                   
8 Kansallisarkisto on esittänyt asiantuntija-arvionaan, että vastaajat ovat mahdollisesti mieltäneet siirtokyvykkyy-
den tiukemmin kuin mitä SAPA -palvelua suunniteltaessa sille on vaatimukseksi asetettu. Tämä tarkoittaa sitä, 
että vastauksissa ensivaiheessa siirrettäväksi arvioitiin vain se osuus kaikesta sähköisesti säilytettävästä aineis-
tosta, mikä on muodostunut SÄHKE2 -standardi mukaisesti. Lähtökohtaisesti siirrettävyyden edellytyksenä on 
kuitenkin ennemminkin se, että ko. aineisto on siirrettävissä SÄHKE2:n metatietorakenteen ja hyväksyttyjen tie-
dostomuotojen avulla. Mahdollinen ero vastaajien tulkinnan sekä todellisten edellytysten kesken voi johtaa sii-
hen, että siirtovalmiutta on merkitsevästi aliarvioitu. Tämän volyymillistä vaikutusta on kuitenkin mahdotonta 
saatujen tulosten valossa arvioida lähemmin. 
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eli jos vastausaineiston skaalaisi koskemaan koko julkista sektoria, SAPAan siirrettävää aineis-
toa olisi karkean arvion mukaan noin 140 teratavua, josta heti siirrettävissä olisi noin 40 terata-
vua aineistoa. 

Taulukko 5. Heti ja arvioitujen kertymien summa vuosittain vastaajaorganisaatioissa 

 Siirrettävää aineistoa yhteensä vas-
tausaineistossa 

Heti Gt 19 560 Gt 

2018 Gt 16 100 Gt 

2019 Gt 9 450 Gt 

2020 Gt 11 040 Gt 

Myöhemmin Gt 12 120 Gt 

Siirrettävää aineis-
toa yhteensä 

68 260 Gt 

Kunnissa siirrettävän aineiston kokonaisvolyymia on mahdollista arvioida tarkemmin vastausai-
neiston perusteella. Kunnissa vuodesta 2017 alkaen SAPAan siirrettävää aineistoa olisi keski-
määrin noin 17 megatavua kunnan asukasta kohden. Koko Manner-Suomen väestöön skaalat-
tuna luku tarkoittaa, että kunnista SAPAan siirrettävää aineistoa olisi noin 34 teratavun verran 
(34 tuhatta gigatavua). 

Taulukko 6. SAPAan siirrettävä aineisto yhteensä keskimäärin asukasta kohden sekä määrä skaa-
lattuna kaikkiin Manner-Suomen kuntiin 

 Gt 

Gt / asukas kunnissa 0,0172 Gt (17,2 Mt) 

Gt, yhteensä skaalattuna koko 
Manner-Suomen väestöön 

34 000 Gt 
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Kuva 27. Asiakirja-aineisto yleensä (Gt): 

 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan SAPAan siirrettävän aineiston määriä myös aineistotyypeittäin. 
Keskimäärin organisaatioilla on SAPAan siirrettävää aineistoa 103 Gt kuvina, 120 Gt audiovisu-
aalisena aineistona, 58 Gt karttoina ja 152 gigatavua muuna aineistona. 

Suurin määrä kuitenkin olisi muuta aineistoa kuin kysymyksessä lueteltuja aineistotyyppejä. 
Avoimella vastauksella organisaatiot nimesivät muiksi aineistotyypeiksi usein pöytäkirjat sekä 
kaava- ja rakennusvalvonnan asiakirjat. Monet organisaatiot tarkoittivat vastauksellaan myös 
asiakirja-aineistoa yleisesti ja osa taas ei osannut vielä tarkemmin arvioida siirrettävissä olevien 
aineistojen tarkempaa aineistotyyppiä. 

Taulukko 7. Heti ja arvioitujen kertymien osuudet vastaajaorganisaatioissa 

 Siirrettävää aineistoa yhteensä vas-
tausaineistossa 

Kuvat 25 % 

Audiovisuaalinen aineisto 26 % 

Kartat 13 % 

Muu aineisto 36 % 
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Kuva 28. SAPAan siirrettävää, käyttö- tai näyttörajoitettua, turvaluokiteltua tietoa (valtionhallinto) 
tai muuta salassa pidettävää tietoa (Gt) 

 

SAPAan siirrettävää salassa pidettävää tai turvaluokiteltua aineistoa organisaatioilla on keski-
määrin noin 100 gigatavua. Lähes kaikki turvaluokiteltu tieto oli vastaajaorganisaatioissa valtion 
virastoissa ja laitoksissa, joissa aineistoa oli keskimäärin yli 240 gigatavua. Kunnissa vastaava 
luku oli 11 gigaa, kuntayhtymissä 3 Gt ja Oppilaitoksissa keskimäärin 6 Gt. 

Haastatteluissa valtionhallinnon vastaajista kaikki pitivät tärkeänä sitä, että SAPA ottaa vastaan 
suojaustason III (ST III) aineistoja. Kaksi organisaatiota korosti, että heidän kiinnostuksensa yli-
päänsä SAPA -palveluun riippuu tästä SAPAn kyvykkyydestä ottaa vastaan ja säilyttää ko. ai-
neistoja. 

Sen sijaan kunnilla on keskimäärin eniten SÄHKE2 -normin mukaista, SAPAan siirrettävää, ai-
neistoa. Keskimäärin selvitykseen osallistuneilla kunnilla on 316 gigatavua siirrettävissä olevaa 
SÄHKE2-aineistoa. 

Yleensä SÄHKE2 -normin mukaista tietoa vastaajaorganisaatioissa oli keskimäärin vajaa 200 
gigatavua.  

 

102

11

3

244

6

196

316

17

190

114

Kaikki

Kunta

Kuntayhtymä

Valtion virasto tai laitos

Oppilaitos

.
O

rg
a
n

is
a

a
ti
o

ty
y
p

p
i

0 50 100 150 200 250 300 350

Käyttö- tai näyttörajoitettua, turvaluokiteltua tietoa (valtionhallinto) tai
muuta salassa pidettävää tietoa (Gt)

SÄHKE2 -normin mukaista tietoa (Gt)

Gt keskimäärin



   37 (43) 

 

 

Kuva 29. Organisaation koon mukaan luokiteltuna: Käyttö- tai näyttörajoitettua, turvaluokiteltua tie-
toa (valtionhallinto) tai muuta salassa pidettävää tietoa (Gt) 
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Kuva 30. Sähköisesti SAPA:ssa säilytettävän aineiston omistajuus ja tietopalvelun järjestäminen. 

 

Vastaajilta pyydettiin myös näkemystä siitä, mitkä SAPAn järjestämiseen ja aineiston omistajuu-
teen liittyvät vaihtoehdot sopivat organisaatiolle. 

Lähes puolille vastaajista sopii vaihtoehto, jossa SAPA-palveluun siirrettävän aineiston omista-
juus säilyy tiedon tuottajalla, SAPAn toimiessa aineistopankkina, joka on ainoastaan tiedon 
tuottajan haettavissa ja hakutoimintoa ulkopuolisille ei olisi. 

42 prosentille vastaajista sopisi malli, jossa SAPAan liitettäisiin tietopalvelu, joka mahdollistaisi 
aineistohaut myös asiakkaille, joilla olisi mahdollisuus tehdä hakuja aineistosta. 

Vain 14 prosentille vastaajista sopisi malli, jossa aineiston omistajuus siirtyisi SAPA-palvelun 
omistajalle, joka järjestäisi hakutoiminnallisuudet aineiston hyödyntämiseen. 

Avoimella palautteella ehdotettiin myös mallia, jossa asiakas olisi ensisijaisesti häntä koskevan 
tiedon omistaja. Monissa vastaajaorganisaatioissa on vielä epäselvää, millaista SAPAan siirret-
tävä aineisto olisi, joten myös palvelumalleihin ei vielä osattu ottaa kantaa. Toimintamallit riippu-
vat organisaatioiden mielessä siitä, millaista siirrettävä aineisto on ja kenellä on oltava siihen 
käyttöoikeus ja hakumahdollisuudet. Myös palvelun hinta vaikuttaa organisaatioiden toiveisiin 
palvelun ominaisuuksista. 

Haastatteluissa selvimmin vastaajia jakava tekijä SAPAn suhteen oli tietopalveluiden järjestämi-
nen. Viisi vastaajaa edusti kantaa, että SAPAn tulisi ottaa hoitaakseen myös siirrettyjen aineis-
tojen tietopalvelut (analogisesti siihen, että siirrettäessä tietojen hallinta ja mahdollisesti myös 
omistajuus siirtyvät SAPA -palvelusta vastaavalle taholle). Neljä vastaajaa puolestaan katsoi, 
että tietopalveluiden tuottaminen edellyttää ymmärrystä aineistoista ja niiden sisällöistä. Osa 
aineistoista on myös käyttöluvallista, eikä tämän luvan käsittely ole mahdollista ilman em. ai-
neistojen tuntemusta. 
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Kuva 31. Kohdeorganisaation kolme tärkeintä syytä mahdolliseen SAPAan liittymiseen 

 

Tärkeimmiksi yksittäisiksi syiksi SAPAan liittymiseen mainittiin sisäisten kustannusten hillitsemi-
nen ja oman aineiston jatkuvan hyödyntämisen helppous. SAPAn monille organisaatioille so-
piva vakioitu palvelumalli herättäisi siis kiinnostusta erityisesti, jos se mahdollistaisi oman ai-
neiston nykyistä vaivattomamman hyödyntämisen. SAPAlta toivotaan myös säästöjä, jotka koh-
distuvat niin omiin sisäisiin kustannuksiin kuin ulkoisiinkin kustannuksiin. 

Tärkeinä syinä pidettiin myös omien tietojärjestelmien kehittämistä ja ulkoisten kustannusten 
hillitsemistä sekä SAPAn tarjoamia tietopalveluja. 

Muita, avoimessa palautteessa mainittuja, syitä SAPAan liittymiseen olisivat muun muassa säh-
köisen säilyttämisen luotettavuuden parantaminen ja aineiston tekeminen paremmin saavutetta-
vaksi sen käyttäjille. SAPAlta toivotaan myös organisaatioiden omia ratkaisuja uskottavampaa 
sähköisen säilyttämisen ratkaisua, joka on luotettava ja vastuu siitä ja sen kehittämisestä on 
oman organisaation ulkopuolella. 
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7 Tietojärjestelmät 

Haastatteluissa kerättiin kyselyn teemojen lisäksi tietoa myös sähköiseen arkistointiin ja säily-
tykseen liittyvistä tietojärjestelmäratkaisuista. Huomio kiinnitettiin erityisesti seuraaviin teemoi-
hin: 

1. Onko vastaajaorganisaatiossa käytössä (sähköinen) säilytysjärjestelmä? Säilytysjärjes-
telmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jossa tietoa ei enää käsitellä tai muokata, vaan 
sinne tallennetun tiedon käsittely on päättynyt. 

2. Onko vastaajaorganisaatiossa operatiivisia järjestelmiä, jotka säilyttävät asiakirjan aktii-
vivaiheen ohittanutta aineistoa? Operatiivisella tietojärjestelmällä tarkoitetaan järjestel-
mää, jossa asiakirjatieto syntyy, sitä käsitellään ja muokataan. 

3. Onko vastaajaorganisaatiossa eAMS / TOJ -järjestelmä (itsenäisenä tai osana jotain 
järjestelmäkokonaisuutta)? eAMS -järjestelmä ohjaa asiakirjallisen tiedon muodostu-
mista, käsittelyä ja hallintaa. Se toteuttaa tiedonohjaus-suunnitelmaa (TOS) / sähköistä 
arkistonmuodostussuunnitelmaa (eAMS), jossa kuvataan tehtävien käsittelyvaiheet ja 
asiakirjatyypit sekä niiden oletusmetatietoarvot (esim. säilytysaika). eAMS-järjestelmän 
rooli tietojärjestelmäarkkitehtuurissa on toimia keskitettynä asiakirjallisten tietojen hallin-
nan välineenä ja oletusmetatietoarvojen lähteenä. 

7.1 Säilytysjärjestelmät 

Haastatelluista organisaatioista neljällä on sähköinen säilytysjärjestelmä, joista yksikään ei kui-
tenkaan säilytä kuin yksittäisten tietojärjestelmien (kahdessa taloushallinnon tositteet tai raja-
tummin kirjanpidon pysyvästi säilytettävät aineistot ja kahdessa asianhallinnan aktiivi- ja passii-
viarkistot) syntysähköistä aineistoa. Haastatteluissa kävi ilmi, että lähes kaikissa (kahdeksassa) 
organisaatiossa on sinänsä säilytysjärjestelmän toimintoja osana asianhallinnan järjestelmiä, 
mutta niitä ei siis ole useimmassa otettu käyttöön. Syynä tähän on mm. se, ettei niitä ole koettu 
tuotteina riittävän valmiiksi tai niiden kustannukset on arvioitu hyötyjä suuremmiksi. Selvityksen 
rajauksen ulkopuolelta ilmeni myös, että syntysähköiset tutkimusaineistot säilytetään pääosin 
sähköisesti, muttei varsinaisissa säilytysjärjestelmissä, vaan tietokanta-/rekisterimuodossa niitä 
hallinnoivissa tietojärjestelmissä. 

Säilytysjärjestelminä haastatteluissa mainittiin asianhallinnan (Dynasty, Tweb) ja taloushallin-
non järjestelmien (mm. Rondo) ohella osin räätälöitynä ratkaisuna IBM Filenet -tuoteperhee-
seen perustuva IBM Enterprise Management Records -ohjelmisto. Yhdessä organisaatiossa on 
myös käynnissä projekti, jossa otetaan käyttöön M-Files -tuotteeseen perustuva ratkaisu dedi-
koituna säilytysjärjestelmä. Näiden ohella useassa organisaatiossa säilytettäviä aineistoja tal-
lennettiin myös verkkolevyille Kaikilla em. nimenomaisilla säilytysjärjestelmillä on sähköisen säi-
lyttämisen lupa, asiahallinnan järjestelmät ovat myös SÄHKE2 -sertifioituja. 

Säilytysjärjestelmistä kahdella ovat normaalit vakiomuotoiset palvelutasovaatimukset (SLA), 
kahdella ei niitä ole määritetty. Vain yksi organisaatio mainitsee edellyttäneensä säilytysjärjes-
telmä 24/7 saatavuutta, muiden mukaan kyseessä ei ole siinä mielessä kriittinen järjestelmä, 
jotta erityisiä vaatimuksia saatavuuden osalta olisi syytä määritellä, erityisesti kun toiseen vaa-
kakuppiin laitetaan siitä aiheutuvat kustannukset. 

Säilytysjärjestelmin osalta pyrittiin vastaajilta saamaan myös tietoja niistä aiheutuvista sisäisistä 
(lisenssit, ylläpito, tukipalvelut, käyttö-/konesalipalvelut, muut palvelut kuten SaaS -maksut jne. 
sisäisinä, omat tila- ja muut kustannukset sekä oman henkilötyön arvo) ja ulkoisista (lisenssit, 
ylläpito, tukipalvelut, käyttö-/konesalipalvelut, muut palvelut kuten SaaS -maksut jne. ulkoisina) 
kustannuksista. Tähän saatiin kuitenkin vastaus vain yhdeltä haastatellulta, joka arvioi vuosi-
kustannuksiksi kokonaisuudessaan n. 200 000 EUR (erittelyä ei saatavilla). Organisaatiossa, 
jossa on käynnissä säilytysjärjestelmän käyttöönottoprojekti, investointikuluksi arvioitiin neljälle 
vuodelle n. 1 000 000 EUR sekä ulkoisiksi vuosikustannuksiksi n. 80 000 EUR. Varsinaisia 
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yleistyksiä tai skaalauksia koko kohderyhmään ei otoksen pienuudesta ja suuresta vaihteluvä-
listä johtuen ole mahdollista luotettavasti tehdä. 

7.2 Operatiiviset järjestelmät 

Kaikissa haastatelluissa organisaatioissa on useita operatiivisia tietojärjestelmiä, jotka pääteh-
tävänsä ohella säilyttävät määräajan ja/tai pysyvästi säilytettävää aineistoa. Määrä vaihtelee n. 
kymmenestä eri järjestelmästä erityisesti kuntaorganisaatioiden useisiin kymmeniin tai jopa n. 
sataan järjestelmään. Tyypillisesti (lähinnä asianhallinnan järjestelmät pois lukien) näissä järjes-
telmissä säilytysfunktio ei ole nimenomainen toiminto, vaan tiedot pidetään järjestelmien tieto-
kannoissa (operatiivisissa ja/tai passiivisissa). Muutama organisaatio eräiden järjestelmien 
osalta myös tulostaa pysyvästi säilytettävät (mutta syntysähköiset) tiedot paperille, jossa muo-
dossa ne säilytetään paperiarkistoissa. Enemmistössä operatiivisista järjestelmistä säilytettävät 
aineistot ovat kuitenkin määräajan säilytettäviä. Mikäli tarkastellaan puhtaasti pysyvästi säilytet-
tävää aineistoa tuottavia operatiivisia järjestelmiä, putoaa määrä kuntasektorilla n. 20 prosent-
tiin, valtionhallinnossa määrän ollessa suurempi. 

Määräajan säilytettävien aineistojen määräajan täyttymisen seuranta toteutuu haastattelujen 
mukaan organisaatioissa heikosti. Myös asianhallinnan järjestelmissä tämä toteutuu kirjavasti, 
osassa hävitysvuosi kirjataan manuaalisena toimenpiteenä, osassa tieto saadaan erillisestä tie-
donohjausjärjestelmästä, joka voi myös olla osa asianhallintaa. Usea haastateltu myös totesi, 
etteivät määräajat ole tyypillisesti vielä tulleet vastaan. Yksi organisaatio myös totesi, että teh-
dyn linjauksen mukaan toistaiseksi ei hävitetä mitään määräajan säilytettävää aineistoa, vaikka 
määräaika tulisikin vastaan. Kahdessa organisaatiossa on lisäksi käynnissä projekti, jossa ol-
laan kehittämässä tätä toimintoa joko jo olemassa olevaan tai käyttöönotossa olevaan säilytys-
järjestelmään. 

Valtionhallinnossa on käytössä myös joukko kohderyhmälle yhteisiä järjestelmiä ja palveluita, 
kuten mm. lausuntopalvelu.fi, valtiolle.fi (rekrytointi) Cloudia sekä (julkiset hankinnat). Haastat-
teluissa kommentoitiin sitä, että näiden osalta niistä vastaavan tahon tulisi keskitetysti toteuttaa 
niiden säilytettävien aineistojen siirto SAPA-palveluun tai ainakin määritellä yhtenäinen toimin-
tamalli. Toistaiseksi em. järjestelmien tiedot viedään joko manuaalisesti tai liittymän kautta ao. 
organisaatioiden asianhallintaan. 

Laskettaessa asianhallinnan järjestelmät pois, ei pysyvästi tai määräajan säilytettävää aineistoa 
säilyttävillä operatiivisilla järjestelmillä tyypillisesti ole sähköisen säilyttämisen lupaa tai 
SÄHKE2 -sertifiointia. Tähän on joitain poikkeuksia mm. taloushallinnon järjestelmien (kuten 
Rondo) kohdalla. Haastattelujen mukaisesti karkeasti n. puolella operatiivisista järjestelmistä 
ylipäänsä on määritetty palvelutasovaatimukset ja tehty niitä toteuttavat sopimukset joko oman 
tietohallinnon ja/tai ulkoisen toimittajan kanssa. Sen sijaan vain yhden organisaation kohdalla 
todettiin osassa sen operatiivisia järjestelmiä huomioidun myös säilytysfunktio SLA:ssa. Yli-
päänsä sekä kyselyn että haastattelun tuloksena voi todeta, ettei säilytystä myöskään täyden-
nettynä tietopalvelufunktiolla pidetä sellaisena toimintona, joka edellyttäisi säilytettävän aineis-
ton jatkuvan saatavuuden varmistamista. Tämä täytyy kuitenkin pitää selkeästi erillään vaati-
muksista jotka kohdistuvat aineiston säilymiseen luotettavana ja käytettävänä. 

7.3 Tiedonohjausjärjestelmät 

Vaikka varsinaisia säilytysjärjestelmiä on harvassa organisaatiossa, haastatelluista valtaosassa 
(7/10) on joko nimenomainen tiedonohjaus-/eAMS -järjestelmä (tuote kuten Affecto VIRTA-
eAMS tai räätälöity ratkaisu) tai se on osana asianhallinnan järjestelmäkokonaisuutta. Jälkim-
mäiset ohjaavat lähinnä asiahallinnan toimintaa, eivätkä integroidu muihin järjestelmiin. Ne tu-
kevat tyypillisesti julkisuusluokittelua, pakollisia metatietoja ja säilytysaikojen määrittelyä mm. 
tehtäväluokittelun kautta.  Ensiksi mainituista on puolestaan tehty joitain integraatioita toisiin 
järjestelmiin, kuitenkin tässäkin vain yksittäisiin kohteisiin, kuten mm. rakennusvalvonnan järjes-
telmiin. Kahdessa organisaatiossa tämä on viety em. integraatioiden kohdalla niin pitkälle, ettei 
uutta asiakirjaa pysty luomaan ennen kuin se on saanut ohjaus-/metatiedot tiedonohjausjärjes-
telmästä. Korostettava on silti, että yhdessäkään haastatellussa organisaatiossa em. liittymiä ei 
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ole enimmilläänkään kuin muutamia, jotka kattavat järjestelmämäärällä tarkasteltuna verraten 
marginaalisen (<10 prosenttia) osan kokonaismäärästä, gigatavuina tarkastellen hieman merkit-
tävämmän osuuden ottaen huomioon erityisesti rakennusvalvonnan aineistojen suhteellisen 
suuren osuuden kaikesta syntysähköisestä asiakirjallisesta aineistosta. 

Räätälöityjä ratkaisuja lukuun ottamatta kaikilla tiedonohjausjärjestelmillä on SÄHKE2 -sertifi-
ointi. Räätälöidyilläkin ratkaisuilla on vähintään Kansallisarkiston hyväksyntä. Palvelutasojen 
(SLA) osalta tilanne vastaa muita edellä käsiteltyjä järjestelmäkokonaisuuksia. Osa valtionhal-
linnon vastaajista luokitteli tiedon luottamukselliseksi, eikä se ole ollut selvityksessä käytettä-
vissä. 
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8 Liitteet 

1. Verkkokyselyn lomake 

2. Teemahaastattelulomake  

 


