Kansallisarkiston uutiskirje viranomaisille 3/2020
Kansallisarkisto muuttaa siirtolinjauksiaan
Kansallisarkisto ottaa vastaan arkistoitavia asiakirjoja ja tietoaineistoja 1.1.2021 alkaen
pääsääntöisesti yksinomaan digitaalisessa muodossa. Linjaus koskee valtion virastoja, laitoksia,
tuomioistuimia ja muita valtion viranomaisia.
Parhaillaan käynnissä olevien siirtojen osalta päätetään siirtämisen tavasta erikseen.
Siirtävä viranomainen vastaa kaikista siirtämisen kustannuksista, joita muodostuu käsittelyn eri
vaiheista. Siirron kustannuksiin sisältyy myös analogisen aineiston muuttaminen digitaalisen
muotoon ja mahdollinen analogisen aineiston hävittäminen. Kansallisarkisto tukee siirtoja
erilaisilla maksullisilla ja maksuttomilla palveluilla. Tiekartan mukaan massadigitointiin
suunnitellut aineistot muutetaan edelleen keskitetysti digitaaliseen muotoon massadigitoinnin
rahoituksen mahdollistamassa aikataulussa.
Lue lisää tiedotteesta

Kansallisarkiston uusi arvonmääritys- ja seulontapolitiikka julkaistaan tammikuussa 2021
Kansallisarkiston uusi arvonmääritys- ja seulontapolitikka vahvistetaan joulukuussa. Politiikkaasiakirja korvaa Kansallisarkiston vuonna 2012 vahvistamat seulontapolitiikka- ja -strategiaasiakirjat.
Arvonmääritys- ja seulontapolitiikka ilmaisee Kansallisarkiston noudattamat tavoitteet,
menetelmät ja kriteerit siitä, mitkä julkisen hallinnon tuottamat asiakirjatiedot säilytetään
pysyvästi ja missä muodossa. Viranomaisten ja julkista tehtävää hoitavien toimijoiden toivotaan
seuraavan politiikka-asiakirjan linjauksia, kun ne tekevät seulontaesityksiä Kansallisarkistolle.
Lue lisää uudesta arvonmääritys- ja seulontapolitiikasta

Osallistu SAPA-infoon perjantaina 11.12. klo 10-12!
Kaikille viranomaisille suunnatussa infotilaisuudessa kerrotaan SAPA-kokonaisuuden
kehitysvaiheista sekä sähköisen arkistoinnin palveluista nyt ja tulevaisuudessa. Info järjestetään
Skype-tapaamisena. Tervetuloa mukaan!
Katso ohjelma ja liittymisohjeet

Ajankohtaista massadigitoinnista
Kansallisarkiston massadigitoinnin palvelun verkkosivut päivitettiin kevään aikana. Sivuston
rakennetta uudistettiin, ja Julkaisut ja ohjeet -osion alle tuotettiin runsaasti päivitettyä sekä täysin
uutta sisältöä.
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Sivustolta löytyy muun muassa arkistosiirroissa hyödynnettävä massadigitoinnin siirto-opas , joka
kokoaa keskeiset kuvaukset siirron vaiheista massadigitoinnissa sekä vaatimukset ja ohjeet
aineiston siirtokuntoon saattamiseksi. Siirto-oppaaseen on sisällytetty myös massadigitoinnin
aineistokriteerit, joiden perusteella osa aineistosta rajautuu massadigitoinnin ulkopuolelle.
Sivustolta löytyy myös massadigitoinnin sopimuspohjat liiteaineistoineen sekä päivitetty Ahaasyöttöopas siirrettävän aineiston luetteloinnin ja kuvailun tueksi. Usein kysytyt kysymykset osioon on koottu runsaasti vastauksia massadigitointiin ja sen eri vaiheisiin liittyen.
Massadigitoinnin tiekartta
Siirtojen suunnittelun ja massadigitoinnin tiekarttaryhmän yhteistyönä on aikataulutettu vuosien
2021─23 aineistojen vastaanotto ja digitointi.
Seuraavien vuosien aikana on tavoitteena digitoida mahdollisimman paljon massadigitoinnin
tiekartan ensimmäisen ryhmän aineistoja, jota jää kuitenkin digitoitavaksi vielä vuodelle 2024 ja
siitä eteenpäin.
Viranomaiset sitoutuivat kesäkuussa seuraavien vuosien siirtoaikatauluihin, ja siirtovalmistelut
vuodenvaihteessa 2021 luovutettavien aineistojen osalta ovat käynnistyneet hyvässä vauhdissa.
Vuonna 2022 massadigitointiin siirrettävien aineistojen valmistelut on käynnistetty syksyn aikana.
Tutustu massadigitoinnin uudistuneisiin verkkosivuihin

Erikoisaineistojen digitointiohje valmistumassa
Kansallisarkisto valmistelee parhaillaan arkistoitavien erikoisaineistojen digitointiohjetta.
Erikoisaineistot koostuvat kartta-, piirustus- ja valokuvakokoelmista, negatiiveista, dioista,
mikrofilmeistä sekä sidoksista, joissa sidosten tietosisältö esitetään aukeamittain.
Lue lisää tiedotteesta
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