
 

Sähköinen arkistointi 1 (3) 

Haastattelut  

  

   

Reipas Simo November 29, 2016  

 

FCG International Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
Puh. 010 4090, fax 010 409 4453, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474032-9 

Kotipaikka Helsinki 

 

Sähköisen arkistoinnin selvitys 

1. Johdanto 

Valtiovarainministeriö nimitti opetus- ja kulttuuriministeriön tuke-

mana työryhmän syksyllä 2015 selvittämään sähköisten viranomais-

aineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuutta (jat-

kossa SAPA).1 Selvityksessä otettiin huomioon hallitusohjelman ta-

voitteet, yhteentoimivuuden edistäminen julkisessa hallinnossa sekä 

palvelujen kokoelinkaaren digitalisoituminen, tietojen saatavuus, 

käyttäjien tarpeet sekä kustannustehokkuus. 

Työryhmätyön aikana nousi kuitenkin esiin tarve saada kokonaiskuva 

sähköisen arkistoinnin nykytilasta. Ministeriö asetti tätä tehtävää to-

teuttamaan projektin, jonka toimeksiantona on julkisen hallinnon 

sähköisen arkistoinnin nykytilaa, tarpeita sekä tulee kehitystä koske-

van selvityksen laatiminen. Selvityksen tietoja käytetään sähköisen 

arkistoinnin tulevan kehityksen linjaamiseen, toimenpiteiden suunnit-

teluun sekä aikatauluttamiseen. Selvitys tehdään sekä valtionhallin-

non että kuntakentän (kunnat, kuntayhtymät) osalta. Tiivistettynä 

tutkimuskysymys on: mikä on sähköisten viranomaisaineistojen säi-

lytyksen ja arkistoinnin nykytila – sisältäen aineistot ja niiden käyttä-

jät, palvelut, prosessit, tietojärjestelmät – ja miten se tulee kehitty-

mään seuraavien 5-10 vuoden aikana huomioiden sekä määräajan, 

että pysyvästi säilytettävät aineistot? 

Osana selvitystä tehtiin loka-marraskuussa 2016 em. kohderyhmän 

kattava verkkokysely. Kyselyssä huomioitiin aineistot (niiden muo-

dosta tai laadusta riippumatta), jotka ovat syntyneet osana julkisen 

hallintotehtävän hoitamista. Julkisella hallintotehtävällä tarkoitetaan 

julkishallinnon organisaatioon kuuluvan viranomaisen, virkamiehen 

tai toimihenkilön suorittamaa toimenpidettä tai tekemää päätöstä sa-

moin kuin luovutetun toimivallan käyttöä yksityisen toimesta. 

Selvityksen toisena vaiheena on valtionhallinnon ja kuntakentän or-

ganisaatioista, em. kyselyn vastanneiden organisaatioiden joukosta 

poimittujen tahojen haastattelut. Haastatteluissa painopisteenä ovat 

sähköisen säilyttämisen (”arkistoinnin”) ratkaisut.2 

  

                                           
1 http://vm.fi/sapa  
2 Sähköisellä säilyttämisellä tarkoitetaan sähköisessä muodossa olevan, aineiston aktiivivai-

heen ohittaneet määräajan tai pysyvästi säilytettävän aineiston säilytystapahtumaa. Yleiskie-

lessä tälle synonyyminä usein toimii sähköinen arkistointi. Asiakirjalliseen aineistoon voivat si-

sältyä myös kuvat, audiovisuaaliset materiaalit, kartat, rekisterit ja tietokannat. 
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2. Haastattelurunko 

A. Onko organisaatiossanne käytössä (sähköinen) säi-

lytysjärjestelmä? Säilytysjärjestelmällä tarkoitetaan tie-

tojärjestelmää, jossa tietoa ei enää käsitellä tai muokata, 

vaan sinne tallennetun tiedon käsittely on päättynyt. 

a. Mikä (nimi, versio)?  

b. Miten se on integroitu operatiivisiin järjestelmiin 

(tai miten säilytettävät tiedot siirretään sinne)? 

c. Onko säilytysjärjestelmällä SÄHKE2 -sertifiointi?3 

d. Millainen palvelutaso (SLA) säilytysjärjestelmällä 

on? 

e. Millaisia vuosikustannuksia siitä nykytilassa ai-

heutuu tarkasteltuna seuraavalla jaottelulla: 

i. ICT-kustannukset, ulkoiset (lisenssit, yllä-

pito, tukipalvelut, käyttö-/konesalipalvelut, 

muut palvelut kuten SaaS -maksut jne.) 

ii. ICT-kustannukset, sisäiset (kuten edellä) 

iii. Sitoutuva henkilöstökustannus (oma työ 

htv/EUR) 

iv. Muut kustannukset (kuten tilat tms.) 

B. Onko organisaatiossa operatiivisia järjestelmiä, 

jotka säilyttävät asiakirjan aktiivivaiheen ohitta-

nutta aineistoa? Operatiivisella tietojärjestelmällä tarkoi-

tetaan järjestelmää, jossa asiakirjatieto syntyy, sitä käsi-

tellään ja muokataan. 

a. Mitkä (nimi, lkm)? 

b. Onko operatiivisissa järjestelmissä määräajan 

säilytettävien asiakirjatietojen hävittämistoimin-

nallisuus? 

c. Onko operatiivisilla järjestelmillä SÄHKE2 -serti-

fiointi? 

d. Millainen palvelutaso (SLA) näillä järjestelmillä 

on? 

i. Onko säilytys -funktio huomioitu erikseen 

palvelutasoa määriteltäessä? 

  

                                           
3 http://www.arkisto.fi/fi/saehke2-sertifiointi  
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C. Onko organisaatiossa eAMS / TOJ -järjestelmä (itse-

näisenä tai osana jotain järjestelmäkokonaisuutta)?  

eAMS -järjestelmä ohjaa asiakirjallisen tiedon muodostu-

mista, käsittelyä ja hallintaa. Se toteuttaa tiedonohjaus-

suunnitelmaa (TOS) / sähköistä arkistonmuodostussuunni-

telmaa (eAMS), jossa kuvataan tehtävien käsittelyvaiheet 

ja asiakirjatyypit sekä niiden oletusmetatietoarvot (esim. 

säilytysaika). eAMS-järjestelmän rooli tietojärjestelmäark-

kitehtuurissa on toimia keskitettynä asiakirjallisten tieto-

jen hallinnan välineenä ja oletusmetatietoarvojen läh-

teenä.  

a. Mikä (nimi, versio)?  

b. Miten se on integroitu muuhun tietojärjestelmä-

arkkitehtuuriin (muihin järjestelmiin)? 

c. Onko eAMS -järjestelmällä SÄHKE2 -sertifiointi? 

d. Millainen palvelutaso (SLA) eAMS -järjestelmällä 

on? 

D. Millaisia suunnitelmia organisaatiossanne on säh-

köiselle säilyttämiselle? 

a. Onko se osana strategioitanne / kokonaisarkki-

tehtuuria? Jos kyllä, miten? 

b. Oletteko kehittämässä asiakirjahallinnon / tieto-

palveluiden palveluita (sisäisille ja/tai ulkoisille 

asiakkaille), jotka hyödyntävät sähköisen säilyt-

tämisen ratkaisuja? 

i. Onko tällaisille kysyntää (nyt / tulevaisuu-

dessa)? 

ii. Miten arvioitte kysynnän kehittyvän? 

c. Mitä odotatte SAPA -palvelulta? 

 

Kiitos vastauksistanne! 


