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Maakuntien liitot - Aineistoyhteenveto 2018
Toimijat

Kyselyn toteutusajankohta

Vastausprosentti

18 maakuntien liittoa

2.7.–17.8.2018

89 %.

Aineistomäärät

Arvio koko Suomen
aineistomääristä

Huomiot

Vastauksissa ilmoitetut
yhteenlasketut aineistomäärät
1314 hm (15 vastaajaa)

(1314/15*18)
1600 hm.

Maakuntien liittojen käytössä on
sähköisiä asiankäsittelyjärjestelmiä,
mutta arkistointia tapahtuu
edelleen selkeästi myös
analogisessa muodossa.

Maakuntien liitot ja niiden tehtävät

Analogiset aineistot

Maakuntien liittoja on yhteensä 18. Maakuntien liittojen
tärkeimpiä

tehtäviä

maakuntakaavan

ovat

maakuntaohjelman

laatiminen

rakennerahastotehtävät.

Kaikki

sekä
maakuntien

ja

Pysyvästi säilytettävät
aineistot 648,96 hm

EU:n

41 %

liittojen

59 %
Määräajan säilytettävä
aineistot 927,84 hm

tehtävät olisivat siirtyneet maakunnille, jos suunniteltu
maakuntauudistus olisi tapahtunut.

Aineistokyselyn toteutus
Maakuntien liittojen kysely toteutettiin 2.7.–23.8.2018 sähköpostitse. Kysely lähetettiin kaikkiin 18:aan maakuntien
liittoon ja vastaukset saatiin 16:lta maakuntien liitolta. Kyselyn vastausprosentiksi tuli näin ollen 89 %.

Kysymyskohtainen analyysi
Aineistomäärät ja tietopalvelu (kysely 1)
Aineistomäärää koskeviin kysymyksiin vastasi 15 maakuntien liittoa. Kyselyyn vastanneilla oli
analogisia tietoaineistoja yhteensä 1314 hm, joista 59 % on määräajan säilytettävää aineistoa ja 41
% pysyvästi säilytettävää. Tämän perusteella kaikilla maakuntien liitoilla on yhteensä analogisia
aineistoja n. 1600 hm. Tämän lisäksi maakuntien liittojen hallussa on piirustuksia ja valokuvia, joiden
hyllymetrit eivät täysin sisälly ilmoitettuihin lukuihin.
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Organisaation sisällä analogisten aineistojen käyttötarve on pääosin viikoittaista. Organisaation
ulkopuolelle annettava tietopalvelu on vähäistä ja sitä tapahtuu pääsääntöisesti vuosittain.

Arkistotilat (kysely 2)
Kyselyn tekohetkellä seitsemän maakuntaa ei tiennyt arkistotilojensa kohtalosta suunnitteilla
olleessa maakuntauudistuksessa. Neljälle nykyiset tilat olisivat jääneet käyttöön, viisi maakuntien
liittoa tiesi, etteivät tilat olisi enää uudistuksen jälkeen olleet käytössä. Kahdesta maakuntien liitosta
ei saatu vastauksia.

Asiankäsittelyjärjestelmät ja niissä olevien tietojen siirto (kysely 2)
Kuudella maakuntien liitoista on käytössä Tweb-asiankäsittelyjärjestelmä ja kuudella Dynastyasiankäsittelyjärjestelmä. Yhden käytössä on KuntaToimisto. Lisäksi yhdellä maakuntien liitoista on
käytössä SÄHKE2-sertifioitu järjestelmä, jonka nimestä ei ole tietoa. Kaksi maakuntien liitoista
ilmoitti, että käytössä on järjestelmä, mikä ei ole SÄHKE2-sertifioitu. Kahden maakunnan liiton
asiankäsittelyjärjestelmästä ei ole tietoa.

Digitaalisten tietojen siirtoa maakunnan järjestelmiin oli suunniteltu kuudessa maakuntien liitossa.
Yhdessä maakuntien liitossa oli jo tuleva järjestelmäkin tiedossa. Kymmenessä maakuntien liitossa
ei tietojen siirtoa oltu suunniteltu.

Asiankäsittelyjärjestelmistä tulostetut analogiset asiakirjat (kysely 2)
Kymmenen maakuntien liitoista ilmoitti, että kuinka paljon heidän arkistossaan on sähköisistä
järjestelmistä tulostettuja analogisia asiakirjoja. Asiakirjoja oli keskimäärin n. 16 hm/ maakuntien
liitto. Yksimaakuntien liitto ilmoitti, että tulostettuja asiakirjoja on 90 % analogisista asiakirjoista.

Aineistojen digitointi (kysely 2)
Maakuntien liitoista 12 ilmoitti, etteivät ne digitoi aineistojaan. Kahdessa maakuntien liitossa
tehdään pienimuotoista lähinnä saapuvan postin tms. digitointia. Yhdessä digitoidaan diakuvia.
Kolmen maakunnan liiton osalta ei ole tietoa.

Muuta
Monissa maakuntien liitoissa aineistoja säilytetään edelleen analogisessa muodossa. Järjestelmistä
myös tulostetaan aineistoja pysyvään säilytykseen. Olisi tarpeellista kehittää toimintaa niin, että
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sähköinen säilytys olisi mahdollista, eikä aineistoja tarvitsisi enää arkistoida analogisessa muodossa.
Analogiset aineistot vähenevät jonkin verran, kun EU ohjelmakauden 2000–2006 asiakirjat voidaan
hävittää viimeistään vuonna 2020.

*

Kyselyt
Kysely 1
2.7.2018

Kysely toimitetaan täytettynä 17.8. mennessä Kansallisarkistoon Marita
Valleniukselle
(marita.vallenius@arkisto.fi).
Kysely Maakuntien liittojen aineistoista
Valitse Maakuntien
Analogisten
aineistojen Lisäksi:
liitto
käyttötarve:
Määräajan Pysyvästi
Yhteens Käyttötarve
Tietopalvelu
Muita
säilytettäv säilytettäv ä (hm)
organisaation
organisaation erityishuomioi
ät (hm)
ät (hm)
sisällä
ulkopuolelle
ta aineistoista.
Analogisessa
muodossa
olevat
tietoaineistot

Kysely 2
Hei,
Kansallisarkistossa on käynnistynyt valtiovarainministeriön rahoittama projekti, jonka tavoitteena on suunnitella ja ohjeistaa
maakunnille siirtyviin tehtäviin liittyvien tietoaineistojen käsittely. Toimin projektin ensimmäisen vaiheen projektipäällikkönä.
Projekti on kaksivaiheinen ja tässä ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus selvittää tarkemmin se,
että mitkä kaikki aineistot tarvitsevat ohjeistusta ja luoda pääperiaatteet aineistojen käsittelylle. Toisessa vaiheessa, jos
saamme siihen rahoituksen, on tarkoitus luoda tarkempi ohjeistus aineistojen käsittelylle.
Tällä hetkellä selvittelemme maakuntiin siirtyviin tehtäviin liittyviä tietoaineistoja. Pyytäisin täydentämään liitteenä olevaan
taulukkoon tiedot oman organisaationne tietoaineistojen osalta.
Tämän lisäksi toivoisin vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
- Jäävätkö nykyiset toimi- ja arkistotilat liiton käyttöön maakuntauudistuksen jälkeen?
- Onko käytössänne SÄHKE2-sertifioitu asiankäsittelyjärjestelmä? Arvio siitä, kuinka paljon arkistossanne on
asiankäsittelyjärjestelmästä tulostettuja asiakirjoja (hm), jotka voitaisiin hävittää, jos tiedot säilytettäisiin sähköisenä?
- Onko liiton asiankäsittelyjärjestelmässä olevien aineistojen osalta suunnitelmaa? Mihin tiedot on tarkoitus siirtää
maakuntauudistuksen yhteydessä?
- Mitkä ovat analogisten arkistoaineistojen tämän hetkiset säilytyskustannukset (esimerkiksi hinta/hm/vuosi tai jollain muulla
tavoin esitettynä)?
- Digitoitteko itse aineistojanne?
Otan mielelläni vastaan myös muita kommentteja maakuntauudistukseen liittyvien aineistojen osalta, jos on sellaisia asioita,
joita haluatte tuoda tässä kohdin esiin.
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Toivoisin näiden tietojen palauttamista 17.8.2018 mennessä. Kiitos avusta jo etukäteen!
Terveisin
Marita Vallenius
********************************************
Marita Vallenius
Ylitarkastaja/Överinspektör/Senior Research Officer
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