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Pysyvästi säilytettäväksi määrätyn sähköisen aineiston säilytys- ja tietopalvelu 

 

Haluan ilmaista vakavan huoleni siitä, että opetus- ja kulttuuriministeriö on arkistolaitoksen 

kanssa käymissään tulosneuvotteluissa edellyttänyt, että arkistolaitoksen tulee vuoden 2015 

aikana ajaa alas valtionhallinnon syntysähköisen aineiston vastaanottoa ja säilyttämistä 

varten käytössä oleva VAPA-järjestelmä. Perusteluksi on esitetty se, että ministeriön 

kehittämä Kansallisen digitaalisen kirjaston (KDK) pitkäaikaissäilytyksen järjestelmä (PAS) 

tulee toimimaan kaiken sähköisen kulttuuriperintöaineiston yhteisenä säilytysratkaisuna.  

CSC:n toteuttamana se linkittyy myös tutkimuksen tietoaineistojen kansallisen säilyttämisen 

arkkitehtuuriin. Tätä ratkaisua en halua kyseenalaistaa, mutta haluan nostaa esiin 

kysymyksen siitä, miten eri viranomaisten sähköisen asiakirjahallinnon tarvitsema pysyvän 

säilyttämisen ja tietopalvelun ratkaisu linkittyy siihen toiminnallisesti.  

Pidän alasajopäätöksen ajoitusta valtion asiakirjahallinnon kannalta vahingollisena ja 

edellytettyä toteuttamisaikataulua epätarkoituksenmukaisena. Alasajo esitetyllä aikataululla 

merkitsee sitä, että lokakuun alusta 2015 alkaen arkistolaitos ei enää pysty ottamaan vastaan 

valtiohallinnon pysyvästi säilytettäväksi määräämiään sähköisiä aineistoja. Tällä hetkellä 

ratkaisua on odottamassa ainakin 44 seulontapäätöstä. Arkistolaitoksen tavoitteena on ollut 

tehdä vuosittain 30 seulontapäätöstä. Seulontapäätöksiä tarvitaan nimenomaan sähköisiin 

aineistoihin. Nykyisin pelkästään analogisten aineistojen säilytyspäätöksiä on vuositasolla 

vain muutamia ja määrä on vähenevä. Eri viranomaisten tekemiä uusia esityksiä tulee 

vuosittain noin 60 ja sähköisen asiakirjahallinnon vakiintuessa osaksi tietojärjestelmien 

toimintaa niiden määrä tulee kasvamaan edelleen.  

Seulontapäätöksiä on mahdollista tehdä jatkossakin, mutta sähköisten aineistojen siirtoja ei 

voida alasajon jälkeen enää toteuttaa. Sähköisten aineistojen seulontapäätökset liittyvät 

usein viranomaisten analogisten aineistojen määräajan mukaisiin siirtoihin. Viranomaiset 

haluavat digitoinnin avulla silloittaa analogiset ja sähköiset tietoaineistonsa, jotta sähköinen 

palveluketju on katkeamaton. VAPA:n taustalla olevaa Preservica-tietojärjestelmää 

käytetään eri maissa sekä syntysähköisen aineiston että digitoidun aineiston vastaanottoon ja 

säilyttämiseen. VAPA:n alasajon jälkeen arkistolaitoksella ei ole järjestelmää, joka 

mahdollistaisi tämän. Digitoidut aineistot säilytetään edelleen arkistolaitoksen omassa 

digitaaliarkistossa, jonka tekninen ylläpito on siirtymässä CSC:n tehtäväksi.  

Sähköisten aineistojen vastaanoton loppuminen pakottaisi luovuttavat viranomaiset 

vastaamaan itse arkistolaitoksen pysyvästi säilytettäväksi määräämien aineistojen 

säilytysratkaisusta. Uusien aineistojen siirtäminen suoraan KDK/PAS-järjestelmään ei ole 

alasajon jälkeen mahdollista, ei liioin niiden itsepalvelukäyttö KDK/PAS-järjestelmästä. 
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VAPA-järjestelmässä nyt jo olevat aineistot voidaan kyllä turvata siirtämällä ne KDK/PAS-

järjestelmään, mutta VAPA:n alasajon jälkeen niihin kohdistuvan tietopalvelun 

toteuttaminen käy hyvin työlääksi. Aineistojen saaminen KDK/PAS-järjestelmästä ilman 

VAPA-järjestelmää on mahdollista vain kokoamalla tiedot kutakin tietopyyntöä varten 

erikseen manuaalisesti. Pidän tällaista tilannetta voimavarojen käytön kannalta täysin 

epätarkoituksenmukaisena, etenkin kun arkistolaitoksen voimavaroja on viimeisten 12 

vuoden aikana voimakkaasti leikattu. Laitos on itse pyrkinyt tehostamaan toimintaansa 

sähköistämällä ja automatisoimalla palveluitaan.  

Toistaiseksi syntysähköisen aineiston uudelleenkäyttö on ollut vähäistä, mutta 

julkishallinnon sähköisten aineistojen voimakkaasti lisääntyessä ja sähköisiin aineistoihin 

perustuvan tutkimusprosessin muuttuessa tarve tulee kasvamaan. Viranomaisten halukkuus 

siirtää pysyvästi säilytettäviä aineistoja arkistolaitokseen analogisten aineistojen 40 vuoden 

siirtosykliä huomattavasti nopeammin on kasvanut, mikä on ominaista sähköiselle 

hallinnolle. VAPA-järjestelmän alasajo tulee vaikeuttamaan arkistolaitoksen 

mahdollisuuksia ohjata viranomaisten elinkaarimalliin perustuvaa asiakirjahallintoa, jossa 

pysyvästi säilytettäviä aineistoja koskevat käytännöt ovat oleellinen osa julkishallinnon 

asiakirjahallinnon toimintakokonaisuutta.   

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) julkaisi syksyllä 2014 tarkastuskertomuksen 

sähköisen arkistoinnin edistämisestä (11/2014). Siinä se toi esiin huolensa nykyisestä 

tilanteesta. VTV korosti raportissaan – arkistolaitoksen tavoin – että sähköistä arkistointia 

on katsottava laajana kokonaisuutena, jossa pysyvä säilyttäminen on osa julkisen hallinnon 

sähköisen asioinnin kokonaisuutta. VTV korosti opetus- ja kulttuuriministeriön, 

arkistolaitoksen ja valtiovarainministeriön yhteistyön tärkeyttä tehtävän hoitamisessa.  

VTV katsoi tarkastuskertomuksessaan myös, että arkistolaitoksen sähköisen arkistopalvelun 

ylläpitoa tulee jatkaa niin kauan, kunnes mahdollinen korvaava palvelu on tuotantokäytössä. 

Alasajovaatimus on vastoin tätä suositusta.  

Olen myös huolissani siitä, että Suomi on joutumassa kansainvälisesti varsin erikoiseen 

tilanteeseen. Tiedossamme ei ole toista sellaista EU-maata, jolla ei olisi lainkaan käytössä 

olevaa sähköisten aineistojen pysyvän säilyttämisen ratkaisua. Arkistolaitos on 

tulosneuvotteluissa kertonut ministeriölle tekemästään vertailusta, jossa on tarkasteltu 

muiden pohjoismaisten valtiollisten arkistojen (Riksarkiv) pysyvän säilyttämisen ratkaisuja 

ja niihin vuositasolla käytettäviä voimavaroja. Ne vastaavat toiminnaltaan arkistolaitoksen 

VAPA-ratkaisua.  

Pohjoismainen yhteistyö järjestelmien kehittämisessä on ollut vuorovaikutteista ja jatkuvaa. 

Norjan ja Ruotsin arkistolaitoksissa sähköisen palvelun toteuttamiseksi voimavaroja on 

lisätty huomattavasti. Tanskassa henkilömäärä ei ole noussut, mutta muutokset on voitu 

toimeenpanna lainsäädäntöä ja organisaatiota muuttamalla ja sähköiseen osaamiseen 

painottuvalla rekrytoinnilla. Suomessa arkistolaitos ei ole voinut sopeuttamisohjelman 

vuoksi toteuttaa rekrytointeja, minkä vuoksi muutoksen edellyttämiä priorisointejakaan ei 

ole voitu tehdä riittävässä määrin. Tanskassa ja Norjassa sähköisen asiakirjahallinnon 

tehtäviin käytetään vuositasolla noin 20 – 30 henkilötyövuotta, Ruotsissa jopa 50. Sähköisen 

asiakirjahallinnon toiminnot ovat osa pohjoismaisten sisarlaitosten normaaleja prosesseja.  

Todettakoon lisäksi, että sähköisessä arkistoinnissa korkeaa eurooppalaista tasoa 

edustavassa Virossa on käytössä pysyvän säilyttämisen ratkaisu, joka perustuu samaan 

kansainväliseen Preservica-järjestelmään kuin VAPA. Preservicaan perustuvia pysyvän 

säilyttämisen järjestelmiä käyttävät Viron lisäksi esimerkiksi Iso-Britannian, Itävallan ja 

Alankomaiden kansallisarkistot sekä digitaalisten aineistojen hallinnassa maailman kärkeä 

edustava Australian kansalliskirjasto. Olen tuonut ministeriön kanssa käydyissä 

tulosneuvotteluissa esiin, että minun on vaikea ymmärtää, miksi opetus- ja 
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kulttuuriministeriö vaatii Suomen arkistolaitosta luopumaan laajassa kansainvälisessä 

käytössä olevasta järjestelmästä ilman, että ministeriöllä on ollut esittää kirjallisia 

perusteluja tekemälleen linjaukselle. Olen huolestunut siitä, että vaaditun alasajon jälkeen 

pysyvään säilytykseen määrättyjen sähköisten aineistojen säilytys- ja palveluratkaisu jää 

avoimeksi ilman, että tiedossa on realistiseksi nähtävissä oleva vaihtoehtoinen toimintatapa, 

jonka käyttöönotto olisi aikataulutettu ja voimavaratarve arvioitu. Haluan myös kiinnittää 

huomiota siihen, että arkistolaitoksella on lakiin perustuva tehtävä ja toimivalta pysyvää 

säilytystä koskevissa ratkaisuissa. Muilla viranomaisilla ei ole tällaista toimivaltaa.  

Alasajovaatimuksen ajoitusta on sitäkin vaikea ymmärtää. Valtiovarainministeriö 

valmistelee VTV:n tarkastuskertomuksen pohjalta työryhmän asettamista suunnittelemaan 

sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilytyksen palvelukokonaisuutta (SAPA). 

Nimeämisiä työryhmään on pyydetty 7.8.2015 mennessä muun muassa opetus- ja 

kulttuuriministeriöltä ja arkistolaitokselta.  

Valtiovarainministeriön päätösluonnoksessa työryhmän tehtävänä – ”on suunnitella 

sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilytyksen palvelukokonaisuus 

määräaikaisesti ja pysyvästi säilytettäviä aineistoja varten. Suunnittelussa hyödynnetään 

arkistolaitoksen VAPA- ja opetus- ja kulttuuriministeriön PAS- palvelujen kehittämisessä 

saatuja kokemuksia sekä olemassa olevia kotimaisia ja kansainvälisiä malleja. 

 

Työryhmän selvitysten ja suunnittelutyön kohteena ovat: 

- palvelukokonaisuus, sen sisältö, osat ja niiden väliset yhteydet 

- hallinta- ja toimintamalli ja sen edellyttämät vastuut ja roolit 

- omistajuuskysymykset tiedon elinkaaren eri vaiheissa 

- mahdolliset lainsäädännön kehittämistarpeet 

- kustannus-hyötyanalyysi  

- ehdotus toimeenpanosuunnitelmaksi palvelukokonaisuuden toteuttamiseksi 

 

Valtiovarainministeriön työryhmän suunniteltu toimikausi on 15.8.2015 – 28.2.2016. 

Työryhmän asettamisen toisena taustatekijänä on ollut arkistolain uudistamishanke. Sen 

toimesta on valmisteltu luonnos laiksi tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä 

julkishallinnossa. Valtiovarainministeriön työryhmän asettamisluonnoksessa asiasta 

todetaan seuraavaa: 

”Arkistolakiuudistusta valmisteleva työryhmä perehtyi tietoteknisen toimintaympäristön 

kehittämistarpeisiin. Sen seurauksena koottiin vuonna 2014 ns. SAPA (Sähköisten 

viranomaisaineistojen arkistointi- ja säilytyspalvelut) -asiantuntijatiimi, joka ehdotti, että 

valtiovarainministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta käynnistetään 

viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilytyksen suunnittelutyö. Työn tuloksena tulisi 

rakentua uusi sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilytyksen palvelujen 

kokonaisuus, joka kytkeytyisi mm. asianhallintaratkaisuihin.” 

Pidän epätarkoituksenmukaisena, että opetus- ja kulttuuriministeriö vaatii VAPA-

järjestelmän alas ajamista vuoden 2015 aikana, kun arkistolain uudistaminen julkishallinnon 

tietohallintoa ohjaavaksi kokonaislaiksi on kesken ja valtiovarainministeriön SAPA-

työryhmä on juuri aloittamassa toimintaansa. Sen vuoksi esitän, että: 
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1) Opetus- ja kulttuuriministeriö lykkää VAPA-järjestelmää koskevan ratkaisun tehtäväksi 

vasta sen jälkeen, kun valtiovarainministeriön SAPA-työryhmä on saanut työnsä 

päätökseen ja se on tehnyt esityksensä julkishallinnon yhteisestä toimintamallista ja 

siihen liittyen pysyvän sähköisen säilyttämisen ratkaisuista. Tämä aikataulu olisi 

mielestäni tarkoituksenmukainen myös arkistolain jatkotyön kannalta.  

2) Opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttaa kansainvälisen selvityksen, jossa tarkastellaan 

pysyvän sähköisen säilytyksen ratkaisuja EU-maissa, ennen muuta Pohjoismaissa ja 

Virossa ja vertaa VAPA-järjestelmää muissa maissa käytössä oleviin järjestelmiin sekä 

säilytys- ja palveluratkaisuihin. Tämä selvitys tukisi myös KDK/PAS-mallin 

toteuttamista ja sen niveltämistä asiakirjahallinnon kokonaisuuteen, johon VTV on 

tarkastusraportissaan kiinnittänyt huomiota. On myös syytä arvioida käytössä olevan 

VAPA-järjestelmän alasajon vaikutus muiden viranomaisten sähköiseen 

asiakirjahallintoon ja säilytysratkaisujen toteuttamiseen tilanteessa, missä VAPA:n 

korvaavan järjestelmän käyttöönotolle ei ole tehty suunnitelmaa eikä aikataulutusta.  

 

Arkistolaitoksen ja Tieto Oyj:n kesken solmittu VAPA-järjestelmän ylläpitosopimus 

voidaan irtisanoa kunakin vuonna lokakuun alkuun mennessä. Mikäli irtisanomista ei tehdä, 

sopimus jatkuu automaattisesti vuoden kerrallaan huhtikuuhun 2019 saakka, jolloin 

järjestelmän ylläpidosta tehty puitesopimus päättyy ja järjestelmä ja sen ylläpito on 

mahdollista kilpailuttaa uudestaan.  

Arkistolaitoksen sähköisen arkistopalvelun ylläpidon kokonaiskustannukset ovat tällä 

hetkellä noin 340 000 euroa vuodessa. Ylläpitokustannukset koostuvat palvelun taustalla 

olevien järjestelmien lisenssikustannuksista sekä niiden toiminnallisesta ja teknisestä 

ylläpidosta. Kustannuksista 60 000 euroa muodostuu arkistolaitoksen 

tietopalvelujärjestelmän tarvitseman käyttäjähallinnan ylläpitokustannuksista.  

Toivon, että ministeriö voi ottaa kantaa tekemiini ehdotuksiin 31.7.2015 mennessä. Mikäli 

ministeriö pitäytyy vaatimuksessaan VAPA-järjestelmän alas ajamisesta, toimii arkistolaitos 

ministeriön edellyttämällä tavalla, mutta edellyttää ministeriön kantavan omalta osaltaan 

vastuun tekemästään ratkaisusta ja siitä tiedottamisesta.  

Haluan vielä kootusti tuoda esiin näkemykseni siitä, että pidän vaatimusta VAPA-

järjestelmän alasajosta samoin kuin vaadittua ajoitusta epätarkoituksenmukaisina ottaen 

huomioon käynnistymässä olevan SAPA-selvityksen ja valmisteilla olevan lain 

tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa. Kannan huolta myös siitä, ettei 

ministeriö ole selvittänyt ratkaisunsa vaikutuksia julkishallinnon asiakirjahallintoon eikä ole 

selvittänyt vaihtoehtoisen toimintamallin toteuttamistapaa, aikataulua ja kustannuksia 

sellaisella tavalla, jota voi pitää hyvän ja vastuullisen hallintotavan mukaisena. 

 

 

 

Pääjohtaja  Jussi Nuorteva 

 

 

 

  


