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Loppuraportissa esitellään Mikkelin ammattikorkeakoulun hallinnoiman Kunda-projektin toimintaa vuosien 
2004–2007 välisenä aikana. Hankkeen tavoitteena oli osoittaa sähköisen arkistoinnin ratkaisujen toimivuus 
julkisella sektorilla, erityisesti kuntien arkistoinnissa. Alun perin kaksivuotiseksi tarkoitettu projekti 
käynnistettiin syyskuussa 2004 ja sen oli suunniteltu päättyvän vuoden 2006 loppuun mennessä. Hanketta 
jatkettiin kuitenkin vielä vuoden ajan lisärahoituksen turvin ja sille asetettiin uusia tehtäviä ja se päättyi 
lokakuun lopussa 2007.  

Tässä raportissa paneudutaan ensin projektisuunnitelmaan, eli projektille asetettuihin tavoitteisiin, 
arvioituihin vaikutuksiin sekä hankkeeseen osallistuneisiin organisaatioihin ja niiden tehtäviin. Sen jälkeen 
selvitetään, mitä toimenpiteitä projektin eri osa-alueilla vuosina 2004–2007 toteutettiin ja minkälaisiin 
ratkaisuihin päädyttiin. Käytännön toteutuksen osalta käydään lävitse projektiin liittyvien tutkimusten ja 
selvitysten tavoitteita ja tuloksia, sähköisen aineiston hallinnan kysymyksiä, joita ovat mm. projektin 
aineistojen hallintaan tarvittavien metatietomäärityksien kehittäminen, arkistonmuodostussuunnitelmien 
mallintaminen sekä sähköisen aineiston käyttöliittymän suunnittelu. Lisäksi kuvataan digitoitavien 
aineistojen valintaa ja digitointiprosessia, kerrotaan projektiin kiinteästi liittyvän sähköisen 
aineistonhallinnan ja arkistoinnin opetustoiminnan kehittämisestä, sekä projektin saamasta julkisuudesta, 
rahoituksesta ja alan tulevaisuuden näkymistä. 
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1 Johdanto 
1.1 Projektin taustaa 
Kunda-projektin tarkoituksena oli osoittaa sähköisen arkistoinnin ratkaisujen toimivuus julkisella sektorilla, 

erityisesti kuntien arkistoinnissa. Projektia hallinnoi Mikkelin ammattikorkeakoulu, jonka yhteistyö-

kumppaneita hankkeessa olivat mm. Pieksänmaan kunta, (vuoden 2007 alusta alkaen Pieksämäen kaupunki), 

Jyväskylän yliopisto ja Helsingin yliopiston kirjaston mikrokuvaus- ja konservointilaitos. Alun perin 

kaksivuotiseksi tarkoitettu projekti käynnistyi vuoden 2004 syyskuussa ja sen suunniteltiin päättyvän 2006 

lopussa. Hankkeen edetessä kohdattiin kuitenkin vastoinkäymisiä, jotka hidastivat projektissa suunniteltujen 

käytännön sovellusten kehitystyötä. Aikataulua venyttivät mm. ohjelmistotoimittajien viivästykset sekä 

standardien keskeneräisyys. Ilman jatkorahoitusta ja -aikaa hankkeen toteutus ja tulokset olivat vaarassa 

jäädä vajavaisiksi. Projektille myönnettiinkin syksyllä 2006 lisärahoitusta, joka mahdollisti töiden 

jatkumisen lokakuun lopulle 2007. Lisärahoituksen edellytyksenä oli kotiseutu- ja yksityisarkistojen 

kehittämisen sisällyttäminen projektiin. Rahoituksen jatkuminen takasi sen, että tämä niin kuntien kuin 

tietoyhteiskuntakehityksen kannalta tärkeä projekti voitiin saattaa suunnitellulla tavalla päätökseen. Projektin 

toiminnalla ja tuloksilla on merkitystä hyvin laaja-alaiselle kohderyhmälle. Varsinaisen kohderyhmän 

muodostivat Pieksänmaan kunta, (Pieksämäen kaupunki 2007) ja Mikkelin ammattikorkeakoulu. Välillisinä 

kohderyhminä ja kohteina ovat suomalaiset kunnat ja Euroopan Unionin alueella toimivat 

kuntaorganisaatiot, Etelä-Savon arkistotoimijat, alan yritykset ja tietotekniikkaa soveltavat yritykset, sekä 

Mamk:n koulutusalat, henkilöstö ja opiskelijat. 

Hankkeeseen liittyen Mikkelin ammattikorkeakouluun on rakennettu sähköistä arkistopalvelukeskusta, joka 

muodostaa yhdessä Mikkelissä toimivien arkistoyksiköiden kanssa Suomen toiseksi merkittävimmän 

arkistokeskittymän. Tarkoituksena on kehittää Suomen ensimmäinen yleiskäyttöinen hallinnonalojen ja 

julkisen sekä yksityisen sektorin rajat ylittävä arkistopalvelukeskus. 

Eräänä taustavaikuttajana Kunda-hankkeessa on ollut Pieksänmaan kunnan muodostuminen. Pieksänmaan 

kunta syntyi vuoden 2004 alussa kolmen kunnan – Jäppilän, Pieksämäen maalaiskunnan ja Virtasalmen – 

yhdistyessä. Vuosien 2004–2006 aikana uusi kunta tuotti suurimman osan arkistoitavasta aineistoista 

alkujaan sähköisesti, mutta arkistointi oli paperimuodossa. Kunda-hankkeen tavoitteena oli, että Pieksänmaa 

voi tallentaa kaiken aineiston suoraan sähköiseen päätearkistoon ja käyttää arkistoaineistoa käyttöoikeuksien 

perusteella. Samalla oli tarkoitus selvittää arkiston digitoinnin kustannuksia ja etuja, kuten helposti saatavilla 

olevan digitaalisen arkistoaineiston vaikutusta kunnan toimintaan ja päätöksentekoon. Projektin tavoitteena 

on kerätä joka tapauksessa Pieksänmaan kunnan sähköisenä syntynyt aineisto sähköiseen käyttöarkistoon. 
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1.2 Raportin rakenne 
Loppuraportin tarkoituksena on raportoida projektin tuloksia sille määriteltyjen tavoitteiden pohjalta. Tässä 

tarkoituksessa käydään läpi vuosien 2004–2007 aikana toteutettuja tehtäviä. Raportti on jaettu kahteen 

osaan: luvussa kaksi käsitellään alkuperäisessä projektisuunnitelmassa ja projektin jatkosuunnitelmassa 

hankkeelle asetettuja tavoitteita ja arvioituja vaikutuksia, minkä jälkeen tarkastellaan vuosina 2004–2007 

toteutettua käytännön toimintaa. Tarkoituksena on, että lukija voi verrata asetettuja tavoitteita projektin 

käytännön aikaansaannoksiin. Käytännön toiminnan osalta luvussa kolme kuvataan hankkeeseen liittyvien 

toimintakokonaisuuksien toteutusta. Luvussa neljä esitellään lyhyesti projektin rahoitusta ja työllistävää 

vaikutusta. Raportin viidennessä luvussa paneudutaan projektin esillä oloon ja näkyvyyteen. Viimeisessä 

luvussa pohditaan Kundan toimintaan ja tuloksiin liittyviä tulevaisuuden näkymiä.  

2 Tavoitteet, tehtävät ja vaikutukset  
Tässä luvussa esitellään alkuperäisen projektisuunnitelman (2004–2006) mukaisia hankkeelle asetettuja 

tavoitteita ja arvioituja vaikutuksia. Samalla on huomioitu myös projektin jatkuminen vuodelle 2007 ja sen 

mukanaan tuomat muutokset.  

Hankkeelle asetetut tavoitteet ja arvioidut vaikutukset pysyivät melko samankaltaisina vuosien 2004–2006 

aikana. Projektisuunnitelman kannalta merkittävimmät ja näkyvimmät muutokset ovatkin tapahtuneet 

vuoden 2006 jälkeen. Suuri merkitys on ollut hankkeen jatkumisella vuodelle 2007. Tämä on mahdollistanut 

mm. kokonaan uuden kotiseutuarkistojen hallintaa ja digitoinnin kehittämistä käsittävän osakokonaisuuden 

toteuttamisen. Toinen näkyvä seikka on ollut Pieksänmaan kunnan lakkauttaminen. Pieksänmaan arkisto 

päätettiin 31.12.2006 ja se siirtyi uuden Pieksämäen kaupungin arkistotoimen yhteyteen. Pieksänmaan 

kunnan aseman ja tehtävät projektissa peri uusi Pieksämäen kaupunki. 

2.1 Tavoitteet 
Projekti jaettiin viiteen osakokonaisuuteen, jotka ovat koulutus, kunnan informaatiovirtojen hallinta, kunnan 

arkiston digitointi, arkistoaineiston käytettävyyden ja käytön kustannusten vertailu, sekä kunnan arkiston 

ulkoistaminen ja etäkäyttö. Projektin jatkamisen seurauksena tähän lisättiin vielä kuudes osakokonaisuus, 

kansalaisarkisto. Näille osakokonaisuuksille määriteltiin tarkemmin seuraavanlaisia tavoitteita:  

1. Koulutus 

1.1. Mikkelin ammattikorkeakoulun digitaalisen arkistoinnin tietotaidon kehittäminen synnyttämällä 
kunnallissektorin digitaalisen arkistoinnin erityisasiantuntemusta. 

1.2. Projektihenkilöstön kouluttaminen digitoinnin ja digitaalisen arkiston erityisosaajiksi ja 
Pieksänmaan kunnan henkilöstön perehdyttäminen digitaalisen arkiston käyttöön. 

1.3. Koulutuksen tarveselvitys projektiin perustuen, suunnittelu ja koulutusaineiston toteutus osaksi 
Mikkelin ammattikorkeakouluun suunniteltua aineistonhallinnan koulutuskokonaisuutta. 
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Hankkeen tavoitteeksi asetettiin Mikkelin ammattikorkeakoulun digitaalisen arkistoinnin tietotaidon 

kehittäminen synnyttämällä kunnallissektorin digitaalisen arkistoinnin erityisasiantuntemusta. Digitoinnin ja 

digitaalisen arkiston erityisosaamista suunniteltiin siirrettävän Pieksänmaan kunnan henkilöstölle, 

perehdyttämällä henkilöstö digitaalisen arkiston käyttöön. Koulutuksen alueella tavoite oli selvittää 

kuntasektorin koulutustarvetta yhdessä Mikkelin maakunta-arkiston kanssa ja suunnitella kunta-alaa koskeva 

osuus Mikkelin ammattikorkeakoulun arkistokoulutukseen. Hankkeen avulla pyrittiin selvittämään myös 

toisen asteen koulujen tarve arkistoalan koulutukseen. 

2. Kunnan informaatiovirtojen hallinta  

Kunnan informaatiovirtojen mallintaminen ja mittaaminen ja digitoinnin vaikutusten selvittäminen 
suhteessa informaatiovirtoihin ja toimintoihin (2007 lähtien myös Pieksämäen uuden kaupungin 
asiakirjaprosessin kannalta). 

Suunnitelma oli yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa mallintaa ja mitata kunnan ja erityisesti arkistoon 

liittyvien toimintojen informaatiovirtoja sekä digitoinnin vaikutusta informaatiovirtoihin ja niihin liittyviin 

kunnan toimintoihin. 

3. Kunnan arkiston digitointi  

3.1. Kunnan arkiston digitoinnin kustannusten mittaaminen ja digitoinnissa syntyvien ongelma-alueiden 
selvittäminen. 

3.2. Digitoidun aineiston tekstiversion tuottaminen ja sen käyttö metatietojen luomisessa ja/tai 
täystekstihaussa.  

Tavoite oli mitata hankkeen aikana kunnan arkiston digitoinnin kustannukset käyttäen esimerkkinä 

Virtasalmen tai Jäppilän kuntaa sekä dokumentoida digitoinnissa syntyneet ongelmat ja etsiä niihin 

ratkaisuja. Työn alussa suunniteltiin määriteltävän digitoitava aineisto, jonka tuli edustaa vähintään puolta 

kaikesta päättyneen kunnan arkistossa olevasta aineistosta. Digitoitavasta aineistosta tarkoitus oli tuottaa 

skannaamalla kuvatiedostoja, jotka silloin kun mahdollista, luettaisiin optisen luvun ohjelmalla 

tekstitiedostoiksi. 

4. Arkistoaineiston käytettävyyden ja käytön kustannusten vertailu  

4.1. Digitaalisen arkistoaineiston käytettävyyden vertaaminen perinteiseen lähi- ja etäarkistoon 
4.2. Digitoitavien ja ei-digitoitavien erityisaineistoryhmien määrittely sekä sen pohjalta tehtävä 

taloudellisuuden ja käytettävyyden vertailu 
4.3. Alkujaan digitaalisen arkistoaineiston pitkäaikainen tallennus Sähke-määritelmien pilottihankkeena 

projektin yhteistyökunnassa ja vertailuyksikössä 
4.4. Digitaalisen arkiston integroiminen osaksi kunnan toimintamallia ja sen vaikutukset kunnan 

toimintaan ja asianhallintaan  

Tavoitteeksi asetettiin digitaalisen arkistoaineiston käytettävyyden vertaaminen perinteiseen 

paperiasiakirjojen lähi- ja etäarkistoon. Lähiarkistoon vertaaminen suunniteltiin toteutettavan Pieksänmaan 

kunnanvirastossa sijaitsevalla entisen Pieksämäen maalaiskunnan aineistolla ja etäarkistoon vertaaminen 

 3 
 



 

Virtasalmen ja Jäppilän arkistojen kesken. Pieksämäen maalaiskunnan ja vertailuaineiston osalta piti 

määritellä digitoitavat ja ei-digitoitavat aineistoryhmät. Alkujaan digitaalisen arkistoaineiston 

pitkäaikaistallennus suunniteltiin toteutettavaksi Sähke-määrittelyn mukaisesti Pieksänmaan uuden aineiston 

osalta, sekä vertailuyksikkönä toimivassa ammattikorkeakoulun kuntayhtymässä. Tavoitteena oli myös 

toteuttaa digitaalisen arkiston integroiminen osaksi kunnan asiakirjahallinnon prosesseja ja tutkia sen 

vaikutuksia kunnan toimintaan ja asianhallintaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa.  

5. Kunnan arkiston ulkoistaminen ja etäkäyttö  

5.1. Kunnan arkiston hallinta osana yleiskäyttöistä julkista arkistoa  
5.2. Kunnan arkistointitoiminnan kokeilu tietoliikenneyhteyksien päässä sijaitsevassa arkistossa, 

yhteyksien testaus ja määrittely  

Pieksänmaan kunnan ja Mamk:n yhteistyöprojektin avulla arvioitiin voitavan selvittää kunnan digitaalisen 

arkiston hallintaa osana yleiskäyttöistä julkista arkistoa ja siihen liittyviä kustannuksia. Samoin kaavailtiin 

päästävän kokeilemaan, miten kunnan arkistointitoiminta pystytään hoitamaan tietoliikenneyhteyksien 

päässä sijaitsevassa arkistossa, sekä testaamaan yhteyksiä ja niille asetettavia vaatimuksia. Tällä osuudella on 

merkittävä vaikutus alueverkkohankkeille asetettaviin vaatimuksiin. 

6. Kansalaisarkisto 

6.1.  Eteläsavolaisten kotiseutuarkistojen aineistojen digitointi 
6.2.  Kansalaisarkistojen menetelmäkehitys ja kuntien AV-aineistojen digitointi ja hallinta 

Hankkeessa suunniteltiin vuonna 2007 toteutettavan eteläsavolaisten kotiseutuarkistojen (Etelä-Savon 

Liikunta ja Urheilu – ESLI, Perinnetietokeskus Syreeni/Marttaliitto, Suur-Savon 4H-piiri, Pieksämäen 

Kotipuutarhaseura, Kunnallisarkistoyhdistys sekä MLL- Etelä-Savon piiri) aineistojen läpikäynti ja niiden 

digitointi kansalaisten käyttöön. Samalla arvioitiin voitavan kehittää sähköisen kotiseutu- ja 

kansalaisarkiston menetelmiä sekä edelleen kehittää kuntien AV-aineiston digitointia ja hallintaa. 

Kansalaisaineistoja voidaan jatkossa digitoida ja saattaa järjestelmien kautta käyttöön Etelä-Savossa ja 

muualla Suomessa yhteistyössä muidenkin kuin hankkeeseen toimijoiden kanssa. Myös AV-aineistojen 

digitoinnissa ja aineiston hallinnassa voidaan kehittää Elkad-projektin pohjalta menetelmiä yhteistyössä eri 

toimijoiden kanssa. Mamk:n oli tarkoitus suorittaa hankkeen aikana myös palvelukysely, jossa selvitettäisiin 

hankkeeseen osallistuvien yhdistysten kiinnostus sähköiseen arkistointiin sekä maksuhalukkuus; kuinka 

paljon yhdistykset ovat halukkaita maksamaan olemassa olevan analogisen ja sähköisen aineiston 

hallinnoimisesta sekä arkistoimisesta. Tuloksia suunniteltiin käytettävän palvelun kehittämiseen ja 

markkinointiin.  
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2.2 Projektin toteutukseen osallistuvien organisaatioiden 
tehtävät 
Projektisuunnitelmassa määritellyt eri organisaatioiden tehtävät ja toiminta-alueet voidaan esittää tiivistetysti 

seuraavalla tavalla: 

Mamk: digitoitavan aineiston määrittely, valinta ja digitointiprosessin kehittäminen, prosessin ohjaus ja 

koulutus, digitoidun ja alkujaan digitaalisen aineiston arkistoinnin toteutus, menetelmäkehitys, aineiston 

muokkaaminen kunnan järjestelmistä digitaaliseen arkistoon, projektin hallinto, seuranta ja yhteydet 

sidosryhmiin sekä materiaalin digitointi ja metatietojen määrittely (osittain). 

Pieksänmaan kunta: digitoitavan aineiston määrittely ja valinta, materiaalin digitointi (pääosin), luettelointi 

ja varustaminen metatiedolla.  

Pieksämäen kaupunki (uusi organisaatio): projektin kehittämien ratkaisujen läpi vieminen uudessa 

liitoskuntaorganisaatiossa, järjestelmien kehittäminen yhteistyössä projektin kanssa ja digitointitoiminnan 

jatkaminen (2007).  

Jyväskylän Yliopisto: kunnan arkistoinnin tietovirtojen kartoitus, menetelmien kehitys, metatietosisältöjen ja 

aineistoformaattien konsultointi ja katselmointi.  

Helsingin Yliopiston Kirjasto, Mikkelin yksikkö: digitoinnin ja optisen luvun ohjelmistojen koulutus ja 

konsultointi, erityisaineistojen digitointi, metatietosisältöjen konsultointi. Käytännössä toteutettiin myös 

koedigitointi sidotulle aineistolle sekä kameradigitoinnilla tehdyn aineiston laadun tarkastaminen. 

2.3 Arvioidut vaikutukset 
Projekti oli osa hankekokonaisuutta, jossa Digitalisointilaboratorio-hankkeessa luotuja resursseja ja 

tietotaitoa pyrittiin muuttamaan kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviksi toiminnoiksi tuottamaan 

koulutusta, työpaikkoja ja osaamis-pääomaa Mikkelin seutukuntaan ja Etelä-Savoon. Pieksänmaan kunnan ja 

vuodesta 2007 lähtien Pieksämäen kaupungin kanssa luotiin edellytykset digitaalisen arkistoaineiston 

vastaanottamiselle ja säilyttämiselle Mikkelissä. Nämä menetelmät ovat myös muiden kuntien ja 

kuntaorganisaatioiden sekä toisaalta arkistotoimijoiden käytettävissä. Hankkeella arvioitiin tuettavan 

voimakkaasti Tavoite 1 ohjelmaa ja Mikkelin seudun aluekeskusohjelmaa niiden määrittelemillä 

avainalueilla.  

2.3.1 Vaikutukset toimintaprosesseihin 
Hankkeen avulla pyrittiin tutkimaan, luomaan ja testaamaan menetelmiä, joilla kunnan arkistojen digitointi 

sekä digitaalisena syntyneen aineiston keskitetty tallennus ja konvertointi toteutetaan tehokkaasti. Tässä 

tarkoituksessa suunniteltiin verrattavan digitoidun arkiston käytettävyyttä ja kustannuksia aineistoon, joka 
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jää sellaisenaan päättyneen kunnan päätearkistoon. Hankkeessa haluttiin myös tutkia kunnan tietovirtojen 

hallintaa sekä kunnassa syntyvän ja syntyneen arkistotiedon käyttöä osana päätöksentekoa. Arkistotekniikan 

osalta tutkittiin Dublin Core (SFS5895) -standardin ja mahdollisten muiden metatietostandardien 

soveltuvuutta digitoidun aineiston ja alkujaan sähköisen aineiston arkisto- ja hakupalveluun. Projektin myötä 

pyrittiin saamaan selville, mikä merkitys arkiston digitoinnilla ja laadukkaalla, helposti lähestyttävällä 

arkistolla on kunnan toimintaan ja asioiden tausta-aineiston käyttöön.  

Hankkeessa digitoitava ja alkujaan digitaalinen julkinen aineisto suunniteltiin tarjottavaksi lainsäädännön 

antamien mahdollisuuksien mukaisesti kuntalaisten, tutkijoiden ja muun yleisön käyttöön internetin 

välityksellä, tarkoituksena näin luoda kustannuksia säästävä ja laaja pääsy historialliseen aineistoon. 

Projektissa toteutettiin 2007 kotiseutuarkiston aineiston läpikäynti ja sen digitointi kansalaisten käyttöön. 

Kansalaisaineistoja voidaan digitoida ja saattaa järjestelmien kautta käyttöön Etelä-Savossa ja muualla 

yhteistyössä muidenkin kuin projektiin osallistuneiden toimijoiden kanssa. AV-aineistojen digitoinnin ja 

aineiston hallinnan menetelmiä on kehitetty Elkad-projektin pohjalta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 

Projektissa koulutettiin siinä mukana olleita kunnallisen arkistoaineiston digitointiin ja alkujaan digitaalisen 

aineiston muokkaukseen ja tallettamiseen. Tämä koulutus on luonut valmiudet vastaavien aineistojen 

käsittelyyn arkistotuotannossa. Näin hankittua osaamista käytetään hyväksi Mikkelin arkistokeskuksen ja 

Mamk:n koulutustoiminnan kehittämiseksi edelleen. 

2.3.2 Ympäristö- ja tietoyhteiskuntavaikutukset  
Projektilla sekä sen tuloksilla ja vaikutuksilla arvioitiin olevan ympäristövaikutuksia, koska hanke tehostaa 

arkistojen toimitilojen käyttöä ja näin vähentää arkistotilan tarvetta. Se myös vähentää liikkumistarvetta 

kunnan sisällä, koska arkiston paikkasidonnaisuus (esimerkiksi Virtasalmella) ei edellytä matkustamista, kun 

käyttöarkisto toimii sähköisenä. 

Projektin tietoyhteiskuntavaikutukset arvioitiin merkittäviksi. Hankkeessa pyrittiin luomaan alueellisen 

arkiston malli, jonka avulla kunnat voivat saada korkeatasoisia ja luotettavia arkistopalveluja, joutumatta 

investoimaan omiin tallennusympäristöihin, mikä sinänsä olisikin vastaavantasoisena ylivoimaista Etelä-

Savon kunnille. Hanke tukee arkistojen digitoitumisprosessia, joka parantaa arkistotiedon saatavuutta 

tietoverkkojen kautta, ollen näin osa kansallisesti merkittävää tietoverkkojen sisällöntuotantoa. Kunnallisen 

tiedon digitointi tuo sen myös yleisön saataville entistä helpommin: arkistoaineistoon voidaan rakentaa linkit 

kuntien verkkosivuille ja suoraan arkiston sivujen kautta ja näin levittää paikallista historiaa ja nykyisyyttä 

huomattavasti aiempaa yksinkertaisemmin niin kuntalaisille kuin muille kiinnostuneillekin. 

Kotiseutuarkistojen ja kansalaisaineistojen osalta toteutettiin pilottihanke, jonka kautta voidaan tarjota 

arkistoaineistoa kansalaisyhteiskunnan käyttöön. 
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Projekti on tukenut ja kehittänyt maakunnan arkistotoimijoiden keskittymää (Elinkeinoelämän keskusarkisto, 

Helsingin yliopiston kirjaston mikrokuvaus- ja konservointilaitos sekä Mikkelin maakunta-arkisto) ja 

tarjonnut sille menetelmiä asiakaskuntansa tarvitseman aineiston digitointiin ja tallettamiseen. 

2.4 Kehitetyt uudet tuotteet  
Hankkeen toiminnan myötä kehitettiin uusia tuotteita, kuten opetusmateriaaleja, menetelmiä, ohjelmia ym., 

joita voidaan hyödyntää tulevaisuudessa. Tuotteet voidaan jakaa seuraaviin kokonaisuuksiin:  

• Mamk:n sähköisen asianhallinnan ja arkistoinnin sekä digitoinnin opintojakso ja arkistopalvelu 
kunnalliselle digitoidulle sekä alkujaan sähköiselle aineistolle 

• Kunnallisen arkiston digitoinnin menetelmät sekä sen kannattavuuden ja käytettävyyden mittarit  
• Digitointiprosessin erikoisosaaminen sekä alkujaan digitaalisen aineiston vastaanottokriteerit 

määrittelevä arkistotuote sekä digitaalisten aineistojen hallinta 

• Digitoinnin ja alkujaan digitaalisen aineiston muokkausmenetelmät ja oppimismateriaali 
ohjeistuksena ko. materiaalin muokkaukseen, vastaanottoon ja käsittelyyn, sekä opintojaksoa varten 

• Hallinnon rajat ylittävän arkiston toteuttaminen ja yhteisten arkistopalvelujen tarjoaminen 
maakunnallisena ja valtakunnallisena hankkeena 

• Sähköisen kotiseutu- ja kansalaisarkiston menetelmien kehittäminen, kuntien AV-aineiston 
digitoinnin ja hallinnan lisäkehitys 

2.5 Tiedotus 
Periaatteena on ollut, että koko projektin ajan hankkeesta ja sen tuloksista tiedotetaan sekä alan 

ammattilaisille että alueellisesti yleisölle. Koska hanke on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti kiinnostava, 

siitä pyrittiin kertomaan myös alan ammattilehdissä ja konferensseissa. Projektista on tiedotettu hankkeen 

valmisteluvaiheessa tehdyn tiedotussuunnitelman mukaisesti. Valmisteluvaiheessa pidettiin yksi 

lehdistötilaisuus Pieksänmaalla ja julkaistiin projektin verkkosivusto www.mikpoli.fi:ssä. Tiedottamisen 

onnistumisella on oleellinen merkitys hankkeen hyötyjen käyttämisessä muualla kuntasektorilla. 

Tiedottamisen tavoitteena on ollut myös, että Mikkelin rooli arkistokeskuksena tunnetaan kuntasektorilla 

niin hyvin, että projektia vastaavalta toimintapohjalta lähtevät hankkeet syntyvät arkistopalvelukeskuksen 

normaalina toimintana. Toisena tavoitteena on ollut levittää tietoa arkiston mahdollisuuksista ja tehdä 

arkistotoimintaa tunnetuksi osana eteläsavolaisen osaamisen identiteettiä. Projektin päättyessä sen tulokset 

julkistetaan yleisesti raportoimalla ja mm. verkkosivujen välityksellä. Tulokset tiedotetaan myös alan 

ammattiväelle projektin loppuseminaarissa.  
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3 Projektin toiminta vuosina 2004–2007 
Tämän raportin keskeinen tarkoitus on tuoda esille niitä toimenpiteitä ja tehtäviä, joita projektissa on 

toteutettu vuosien 2004–2007 välisenä aikana.  

Hankkeen käytännön toteutus jaettiin alun perin tutkimus- ja suunnittelu-, tuotanto- sekä 

testituotantovaiheisiin. Projektin alkuperäisen toiminta-ajan puitteissa, eli vuoden 2007 alkuun mennessä oli 

edetty tutkimus- ja suunnitteluvaiheesta pitkälle tuotantovaiheeseen. Viimeisen osion, eli 

testituotantovaiheen toteutus painottui luonnollisesti projektin viime metreille vuoden 2007 loppupuolella. 

On huomioitava, että useat tehtävät ja niiden toteutus eivät rajoittuneet vain yhden tietyn vaiheen sisälle, 

vaan tehtävien prosessit kehittyivät ja elivät koko projektin keston ajan.  

Eri osavaiheille asetettiin seuraavia päämääriä. Tutkimus- ja suunnitteluvaiheen keskeisiä tehtäviä olivat 

arkistoon liittyvien tietovirtojen määrittely vanhassa ja uudessa kuntaorganisaatiossa, arkistoaineiston meta-

tietostandardien, tallennus- ja julkaisuformaattien tutkimus ja valinta, sekä projektin toteuttamishenkilöstön 

koulutus. Alkuaan sähköisen aineiston osalta tehtävänä oli asianhallintajärjestelmien siirtotiedostomäärittely 

Pieksänmaan ja vertailujärjestelmän, eli Mamk:n osalta Sähke-määrittelyyn perustuen, sekä aineistosiirtojen 

ja niiden vaatiman tietoliikennekapasiteetin, siirrettävien tietovälineiden ja skannauskaluston sekä optisen 

luvun ohjelmien testaaminen. Hankkeen tuotantovaiheessa keskeistä on ollut aineiston luokittelu ja 

tallennusformaattien testaus, tallennus ja varustaminen tarpeellisella metatiedolla sekä julkaisuformaattien 

testaus ja sopivuus ohjelmistoympäristöön. Projektin loppupuolella eli testituotantovaiheessa pääasialliset 

tehtävät olivat projektin arviointi ja projektitulosten julkaiseminen.  

3.1 Kundaan liittyvät tutkimukset ja raportit 
Kunda-projektissa on toteutettu kaksi laajempaa tutkimusta, joista on koostettu kirjalliset raportit: 

Esitutkimus Pieksänmaalla (2005) ja Toimintaprosesseja Pieksänmaalla (2006). Lisäksi on julkaistu 

väliraportti (2007), jota tämä loppuraportti täydentää. Tutkimukset liittyivät projektin tutkimus- ja 

suunnitteluvaiheen tehtäviin, tarkemmin määriteltynä kuntien informaatiovirtojen hallinta -

osatutkimuskokonaisuuteen. Seuraavissa kappaleissa esitellään tutkimusten päämääriä ja tuloksia. 

3.1.1  Projektin esitutkimus – tutkimus Pieksänmaan kunnan asiakirjojen 
arkistoinnista ja arkistojen käytön nykytilasta 
Loka-joulukuussa 2004 toteutettiin projektin esitutkimus. Sen tarkoituksena oli tutkia Pieksänmaan kunnan 

asiakirjojen arkistoinnin sekä arkistojen käytön nykytilaa. Tavoitteena oli tutustua Pieksänmaan kunnan 

toimintaympäristöön sekä alustavasti selvittää arkiston digitoinnin mahdollisia vaikutuksia tietovirtoihin, 
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kunnan toimintoihin sekä arkiston käyttäjien työhön. Raportissa tarkasteltiin mm. arkistojen tärkeimpiä 

käyttäjäryhmiä sekä analysoitiin käyttäjäryhmien tietotarpeita.  

Esitutkimuksen tuloksena saatiin kerättyä tietoa mm. arkistojen käyttäjistä, käytön määrästä 

asiakirjatyypeittäin, käyttötilanteista ja arkistoihin liittyvistä toiveista ja ongelmista. Näitä tietoja pystytään 

käyttämään sähköisen arkiston suunnittelun tukena, helpottamaan digitaalisen aineiston valintaa, sekä 

arvioimaan arkiston digitalisoinnin seurauksia. Tietoja kerättiin haastattelemalla arkistojen vastuuhenkilöitä 

sekä heidän nimeämiään asiantuntijoita sekä tutustumalla arkistointiin liittyvään dokumentaatioon, kuten 

Pieksänmaan yhdistyneiden kuntien arkistonmuodostussuunnitelmiin (AMS) ja muihin ohjeisiin. Esitutkimus 

Pieksänmaalla -raportin toteuttivat Mirja Loponen Mikkelin ammattikorkeakoulusta ja Pasi Tiitinen 

Jyväskylän yliopistosta.  

3.1.2 Pieksänmaan toimintaprosessien kuvaus 
Toimintaprosessien kuvauksen tavoitteena oli kuvata kahdeksaa Pieksänmaan kunnan valitsemaa ja sen 

toimintaan liittyvää prosessia, joissa syntyy asiakirjoja. Tarkoituksena oli selvittää prosessien nykytilaa sekä 

tavoitetilaa sähköisessä arkistointiympäristössä. Varsinainen kuvaustyö suoritettiin vuoden 2005 syyskuun ja 

vuoden 2006 helmikuun välisenä aikana ryhmätyönä, johon osallistuivat prosesseista vastaavat sekä niissä 

muuten aktiivisesti toimivat henkilöt. Kuvausten tarkastukseen osallistui myös useita muita henkilöitä. 

Toimintaprosesseja Pieksänmaalla -raportin toteutuksesta vastasivat Mirja Loponen ja Pasi Tiitinen.  

Kahdeksasta prosessista neljä liittyi kunnalliseen päätöksentekoon, kaksi talousarvion valmisteluun ja kaksi 

henkilöstö- ja taloushallintoon. Kuvattaviksi pyrittiin valitsemaan arkistoinnin kehittämisen kannalta 

kiinnostavia ja kunnalle tärkeitä prosesseja, joita ei ollut aiemmin esimerkiksi sisäasiainministeriön 

asettaman Julkiset palvelut verkkoon -hankkeen puitteissa kuvattu. Prosessit kuvattiin graafisesti JHS 152-

suosituksen ohjeita soveltaen. Kuvauksista ilmenivät tärkeimmät toiminnot, eli aktiviteetit, sekä toiminnoissa 

käytetyt ja niistä syntyvät asiakirjat tai muut tiedot, erityisesti arkistoon syntyvän materiaalin kannalta 

olennaisilta osiltaan. Valituista prosesseista tehtiin kaksi kuvausta. Toinen käsitteli nykytilannetta, ts. aikaa 

ennen sähköisen arkistoinnin käynnistymistä, toinen tavoitetilaa sähköisen arkistoinnin käynnistyttyä.  

Tavoitetilakuvauksissa pyrittiin ottamaan huomioon lähinnä sähköisen päätearkistoinnin tuomat muutokset 

ja mahdollinen sähköiseen työtapaan siirtyminen. Monelta osin prosessit ovat tälläkin hetkellä muutosten 

alaisia myös arkistointiin suoranaisesti liittymättömien toimintojen digitalisoituessa. Muutoksia on 

tapahtumassa esimerkiksi taloushallinnon ja palkanlaskennan alueella, jossa sähköinen laskutus sekä 

palkanlaskennan pohjatietojen sähköinen siirto ovat nopeasti korvaamassa aikaisempia paperiin perustuvia 

työtapoja. Käytännössä tavoitetilat ovat toteutusvaiheessa saattaneet joiltain osin muuttua 

prosessikuvauksessa esitettyihin tiloihin nähden. Prosessien nykytilojen kuvaaminen oli kuitenkin 

välttämätöntä uusien prosessien suunnittelun kannalta. 
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3.1.3 Tutkimusten johtopäätökset 
Sähköisestä päätearkistoinnista ja sähköisen asianhallinnan kehittämisestä odotetaan monenlaisia hyötyjä. 

Sähköisen arkistoinnin vaatima dokumentinhallinnan kehittyminen parantaa asiakirjallisen tiedon 

saatavuutta. Asianhallintajärjestelmän ja sähköisen päätearkiston avulla asioita valmistelevien 

viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden lisäksi myös kuntalaiset ja muut sidosryhmät voivat päästä 

aikaisempaa helpommin käsiksi siihen asiakirjamateriaaliin, johon heillä on käyttöoikeus. Arkistolaitoksen 

määräysten mukainen arkistonhallintajärjestelmä mahdollistaa kehittyneen käyttöoikeuksien hallinnan, joka 

on vaatimuksena luottamuksellisen tiedon käsittelylle. Tämä on tärkeää kuntalaisten oikeusturvan kannalta. 

Myös riski asiakirjojen katoamiseen pienenee. Kuntalaisten mahdollisuuksia päätöksenteon seuraamiseen 

voidaan kehittää mm. asiakirjojen aikaisempaa laajemman ja nopeamman Internet-jakelun avulla. Sähköisen 

työtavan kautta tavoitteena on asioiden käsittelyaikojen lyhentäminen sekä päätöksentekoprosessin 

avoimuuden ja joustavuuden lisääminen. 

Sähköinen päätearkisto mahdollistaa arkistossa olevien asiakirjojen haettavuuden merkittävän parantumisen 

erilaisen metatietojen avulla tapahtuvan haun sekä asiakirjojen tekstiin kohdistuvan haun avulla. Samaan 

asiaan liittyvät asiakirjat on aiempaa helpompi löytää. Arkistossa olevien paperimuotoisten asiakirjojen 

digitoinnin ansiosta kuntalaisille aukeaa huomattavasti aikaisempaa paremmat mahdollisuudet myös 

vanhojen päätösten tutkimiseen. 

Sähköinen asiakirjojen jakelu tuottaa kunnalle säästöjä asiakirjojen tulostuksesta ja jakelusta aiheutuvien 

kustannusten pienentyessä. Vastaavalla tavalla säästöjä syntyy paperimuotoiseen arkistointiin tarvittavien 

tilojen sekä arkiston hoitoon käytettävän työmäärän pienentyessä. 

Keskitetty sähköinen päätearkisto mahdollistaa arkistoinnista aiheutuvien kustannusten jakamisen useiden 

kuntien kesken. Kuntaliitoksen tapahtuessa se mahdollistaa myös pääsyn arkistoituun aineistoon kaikille, 

joille se uudessa kunnassa on tarpeellista. Arkistolaitoksen määrityksen muodossa oleva asiakirja-aineisto ja 

siihen liittyvä metatieto vähentää riippuvuutta kaupallisista asiakirjaformaateista ja ohjelmistotoimittajista. 

Se mahdollistaa tulevaisuudessa tarvittaessa myös aineiston hallitun migraation esimerkiksi uusiin tiedosto-

muotoihin. 

3.2 Sähköisten aineistojen metatietomäärittelyt ja hallinta  
Sähköisen aineiston hallintaan ja käytettävyyteen vaikuttavat merkittävällä tavalla aineiston 

metatietomääritykset sekä arkistonmuodostussuunnitelma. Projektin yhtenä osatavoitteena olikin tutkia 

Sähkeen ja JHS-suosituksen metatietomäärittelyjen soveltuvuutta digitaaliseen arkistointiin ja tämän pohjalta 

toteuttaa juuri kuntaympäristön erityispiirteet huomioonottava määrittely, joka toimisi tulevaisuudessa 

kunnan sähköisen arkiston yleisenä metatietomäärittelynä (Järn & Juven 2005, 3).  

 10 
 



 

3.2.1 Mitä metatieto on? 
Metatieto määritellään yleensä tiedoksi tiedosta. Arkistoinnin kannalta metatiedolla tarkoitetaan 

arkistoitavan yksikön/ asian kuvausta. Metatieto on tietoa sen alkuperästä, muutoksista ja käytöstä. 

Metatietoa voidaan käyttää identifioimaan yksikkö/ asia ja yhdistämään se johonkin tiettyyn 

tiedontarpeeseen tai muutosten tai käytön seuraamiseen. (Loponen & Tiitinen 2005, 41) 

Dempsey & Heery (1998) määrittelevät metatiedon objekteihin liitetyksi tiedoksi, jonka ansiosta 

mahdollisten käyttäjien ei tarvitse tietää etukäteen kaikkea objektien olemassaolosta ja ominaisuuksista. Se 

tukee useita toimintoja. Metatiedon käyttäjä voi olla henkilö tai ohjelma ja kyse on tiedosta, jonka avulla 

ihmiset ja ohjelmat voivat ”käyttäytyä älykkäästi”. 

Metatiedon tavoitteena on tehostaa tiedon saantia. Tiedonsaannin tehostuminen metatiedon avulla on 

mahdollista, koska haku kohdistuu asiakirjan sijasta sen kuvaukseen. Metatiedossa tuodaan esiin asiakirjan 

keskeiset asiat ja niiden rooli dokumentissa. (Loponen & Tiitinen 2005, 41) 

3.2.2  Metatiedot Kunda-projektissa - määrittelyjen nykytilanteen selvittäminen 
Projektin alkuvaiheessa osana esitutkimusta selvitettiin, minkälaisessa ympäristössä kunnissa tuotetaan 

asiakirjoja ja minkälaisia asiakirjoja ja metatietoja kunnan erilaisissa prosesseissa syntyy.  

Metatietojen osalta selvitettiin seuraavia asioita:   

• Tietoaineisto: selvitettiin kunnan eri tietojärjestelmistä syntyvän aineiston määrää ja laatua. 
• Käyttöympäristö ja laitteisto: selvitettiin kunnan järjestelmäarkkitehtuurin sisältämät laitteistot ja 

ohjelmistot. 

• Yleiset suositukset: vertailtiin yleisten suositusten (JHS 143, JHS 144, Sähke, PvAh = 
Puolustusvoimien asiakirjojen hallinnan metatietomäärittely) ja kunnan arkistoitavan aineiston 
tulevien metatietojen kesken. 

• Metadatan ominaisuuksia:  
o Määriteltiin sisäistä metadataa. Sisäinen metadata on tietoa, joka syntyy asiakirjan 

syntyhetkellä ja käsittelyn aikana ja tallennuksen yhteydessä; esimerkiksi Word-
ohjelmistoversio, tekijän tiedot ja aikamääreitä. 

o Määriteltiin luomismetodeja, eli mitä metatietoja syntyy automaattisesti ja mitä joudutaan 
tekemään manuaalisesti. 

Edellä mainittujen seikkojen pohjalta alettiin kehittää Kundan omaa metatietomääritystä. Projektin omassa 

määrittelyssä kuvailutasoja suunniteltiin alun perin olevan viisi, jossa kullakin tasolla kuvailu muodostuu 

kuvailualueista ja elementeistä. Tasomäärityksiä käytiin läpi Maakunta-arkiston kanssa, minkä lisäksi 

pyydettiin lausunto myös Sota-arkistosta. (Esimerkkitaulukko projektin alustavista metatietomäärittelystä 

tasoittain liitteenä, LIITE 1). 

Projektin lopullinen metatietomäärittely, eli Kunda-Sähke, pohjautuu aikaisemmin mainittuun Sähke-

määrittelyyn (koska Kundassa käytettävät metatietoelementit noudattelevat Sähkettä, kaikki Sähkeen 

 11 
 



 

metatietoelementit löytyvät myös Kundasta), asiakirjojen kuvailun ja hallinnan metatiedot JHS 143 -

suositukseen sekä Dublin Core -metatietostandardiin. Koska kuntien aineistot sisältävät myös AV-aineistoja, 

hyödynnettiin Kundan määrittelyssä myös MAMK:n ElkaD -projektin metatietomäärittelyjä (ElkaD = 

Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston digitaaliarkisto). Tämä siitä syystä, että Sähkeessä on määritelty 

vain tekstimuotoisten asiakirjojen metatietoja.  

Kunda-Sähke oli lausuntokierroksella projektin ohjausryhmän jäsenillä, Arkistolaitoksella, Sota-arkistolla ja 

muilla projektin sidosryhmillä. Se lähetettiin myös tarkastettavaksi ohjelmistotoimittajille. Palautetta saatiin 

Elkasta, Jyväskylän yliopistolta ja Sota-arkistosta Jaana Kilkiltä. Syntyneen metatietomäärittelyn pohjalta 

tehtiin RDF-mallinnus ohjelmistoja varten. Lisäksi metatietomäärittelyistä ja -elementeistä koostettiin 

KUNDA - abstrakti mallintaminen -raportti. Raportin teosta vastasi projektiasiantuntija Sari Järn. Kunda-

Sähkeessä on otettu huomioon termien nimien ja tunnusten yhdenmukaisuus Sähkeen, JHS 143:n ja Dublin 

Coren kanssa.  

Projektissa piti testata tutkimussuunnitelman mukaisesti Mamk:n omaa asianhallintajärjestelmää Sähke-

normin mukaisen metadatasiirtotiedoston aikaansaamiseksi. Testauksessa ilmeni kuitenkin tiettyjä ongelmia, 

koska Mamk:n aineisto oli järjestelmässä melko suppea ja sen sähköinen arkistonmuodostussuunnitelma ei 

ollut vielä valmis. Näin ollen ensimmäisessä testauksessa päädyttiin käyttämään kumppanina Etelä-Savon 

sairaanhoitopiiriä. Huomioitavaa on, että Pieksänmaalla oli käytössä Triplan Oy:n Kuntatoimisto ja Arkki -

asianhallintajärjestelmät, Mamk:n järjestelmän ollessa Documentan Dynasty for SQL. Ensimmäinen Sähke-

testi tehtiin Dynastyn osalta sairaanhoitopiirin kanssa ja ensimmäinen Sähke-yhteensopiva tiedosto 

järjestelmästä saatiin joulukuussa 2005. Jatkossa Sähke-testaukset on kuitenkin tarkoitus toteuttaa Mamk:n 

järjestelmää käyttäen, kuten projektisuunnitelmassa kirjattiin. Ensimmäisten testausten yhteydessä selvisi, 

että Sähke-skeema ei ole yhteismitallinen Sähke-määrityksen tekstiosaan nähden. Yhdessä arkistolaitoksen 

edustajan ja ohjelmistotoimittajien kanssa selvitettiin skeeman puutteet ja testausta voidaan jatkaa kun uusi, 

korjattu skeema on käytettävissä.  

Kuten aiemmin todettiin, Pieksänmaalla on otettu projektin edetessä käyttöön Kuntatoimisto-ohjelmiston 

sähköinen arkistonhallinta Arkki ja Dokumenttienhallinta. Se sisältää kunnan arkistonmuodostus-

suunnitelman sähköisessä muodossa. Tämä mahdollistaa sen, että asiakirjoihin saadaan liitettyä Sähke-

normin mukaisia metatietoja automaattisesti. 

3.2.3 Digitoidun aineiston metatietojen käsittely ja lisääminen 
Projektissa pyrittiin selvittämään keinoja metatietojen syöttämiseen ja mahdollisia tarvittavia työkaluja 

metatiedon lisäämiseen. Samalla oli tarkoitus pohtia myös mahdollisuuksia tuottaa metatietoa asiakirjojen 

optisen luvun yhteydessä mahdollisimman automaattisesti.  
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Digitoituihin asiakirjoihin kuuluvien metatietojen lisääminen sovittiin alun perin tehtäväksi kunnassa, osa 

tiedoista on jouduttu kuitenkin lisäämään jälkikäteen Mikkelin ammattikorkeakoulussa (mm. Sähke-normi 

tuli voimaan vuonna 2006 ja kerätyissä tiedoissa oli joitain puutteita). Digitoidun aineiston metatietojen 

keräämisessä päädyttiin hankkeen alkuvaiheessa ratkaisuun, jossa tietoja kerättiin erillisille (Excel-) lomak-

keille digitointityön yhteydessä. Väliaikaisratkaisuun päädyttiin, koska tietojen syöttämiseen tarkoitetut 

sovellukset eivät olleet vielä valmiina. Tulevaisuudessa sähköisen päätearkiston vastaanottopalvelu tulee 

lukemaan digitoidun aineiston tiedostoja, kun aineistot siirretään sovitulla tavalla arkistopalveluun. Käyttäjä 

antaa tarvittavat metatiedot lomakenäytön kautta.  

3.2.4  Kuntien arkistonmuodostussuunnitelmat ja niiden sähköinen 
mallintaminen 
Sähköisen aineiston hallintaa ja sähköisen arkiston rakentamista varten projektissa on mallinnettu Virtasal-

men kunnan eri ajanjaksojen, eli vuosien 1872–1999 sekä 2000–2003 arkistonmuodostussuunnitelmat 

(AMS). Osittain on myös mallinnettu Pieksänmaan vuosien 2004–2006 AMS. Mallinnettujen AMS:ien 

osalta on projektisuunnitelman rajauksen mukaisesti jätetty pois sosiaalilautakuntia käsittelevät tiedot. 

AMS:ien merkitys ja keskeinen tehtävä on ohjata organisaatioissa syntyvän tiedon käsittelyä ja hallintaa. 

Siinä määritellään mm. asiakirjojen säilytysajat, hävityssäännöt, julkisuus yms. Sähköisen AMS:n 

erityispiirteenä on se, että sen avulla asiakirjoihin pystytään liittämään automaattisesti Sähke-normin 

mukaisia metatietoja. 

Projektissa AMS:ien mallintamisessa on käytetty hyväksi suomalaisen Avain Technologies Oy:n kehittämää 

X-Archive ohjelmistoa. Tarkoituksena on ollut, että ohjelmisto toimii tulevaisuudessa kunnan arkistonhoi-

tajan työkaluna päätearkiston aineiston hallinnassa. Ohjelmisto oli vuonna 2005 koe- ja testauskäytössä Mik-

kelin ammattikorkeakoulussa ohjelmistotoimittajan palvelimelta suoritettuna. Samalla toimittiin yhteistyössä 

Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin edustajan kanssa, käyden yhdessä läpi ohjelmiston toimintoja ja 

AMS:ien sisältöä sekä tarvittavan säännöstön muotoa niin kuntapuolen kuin terveydenhuollonkin näkö-

kulmasta. Ohjelmiston toisen sukupolven ensimmäinen versio saatiin asennettua Mikkeliin kesäkuussa 2006. 

Syksyn 2006 aikana Avain Technologies kehitti X-Archivesta uutta päivitysversiota. Uusi versio valmistui 

vasta marraskuun aikana ja osittain tämän takia hankkeen eri osakokonaisuuksien toteutus viivästyi; mm. 

sähköisten AMS:ien mallintaminen oli mahdollista vasta loppuvuodesta. Uuden päivitysversion myötä 

ilmeni myös tiettyjä ongelmia ohjelman käytettävyyden suhteen. X-Archiven käyttö ja tietojen syöttö 

tapahtuu Internet-selaimen kautta ja ongelmat ilmenivät, kun ohjelmaa käytettiin Internet Explorer -

selaimella. Vaikka ohjelmiston pitäisi toimia moitteettomasti myös IE:lla, Avain Technologies ohjeisti 

käyttämään Mozilla Firefox -selainta IE:n sijaan. Vaihdon myötä ongelmat katosivatkin.  
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Ohjelmiston kehityksessä on tehty koko projektin ajan tiivistä yhteistyötä Avain Technologies Oy:n kanssa 

ja esim. käyttöongelma- ja pulmatilanteiden ratkaisemisessa yritys on toiminut ripeästi. Tiettyjä toiminnalli-

suuksia, kuten asiakirjojen säilytysaikojen määrityksiä kuntaympäristössä X-Archive ohjelmistoon pitäisi 

kuitenkin vielä lisätä, jotta se täydellisesti soveltuisi myös kuntien asiakirjaympäristön vaatimuksiin ja 

AMS:ien mallintamiseen. Osittain edellä mainitut epäsoveltuvuudet liittyvät siihen, että ohjelmisto on alun 

perin suunniteltu käytettäväksi terveydenhuoltoalalla. 

X-Archiven toiminnoista 

X-Archiven Arkistonhoitajan opas kertoo ohjelman toiminnoista seuraavaa. ”Ohjelmiston avulla voidaan 

mallintaa arkistonmuodostussuunnitelma sekä sähköisten- että muiden asiakirjojen arkistointia varten, kuten 

Suomen arkistolaissa on säädetty. X-Archiven -järjestelmän avulla voidaan myös luoda em. suunnitelman 

mukainen sähköinen arkisto. Asiakirjat tulevat arkistoon pääasiassa muista tietojärjestelmistä, joihin on 

rakennettu liittymiä erilaisten rajapintojen kautta.” 

Arkistonmuodostussuunnitelma sisältää aina joukon sääntöjä, joiden mukaisesti asiakirjoja hallitaan. Nämä 

säännöt on mallinnettu X-Archive järjestelmään XML-skeemaksi, joka näkyy käyttäjälle pääasiallisen 

arkistonmuodostussuunnitelman (AMS-master) muodossa. AMS-master sisältää oletussäännöt, joiden 

mukaisesti asiakirjoja hallitaan X-Archive järjestelmässä. AMS-masterin sääntöjä voi muokata selaimen 

kautta, mutta sen perusrakennetta ei selaimen kautta voi muuttaa.  

X-Archive toimii client-server -periaatteella. Palvelin tarjoaa palveluitaan asiakkaille Internet-selaimen kaut-

ta. Suositeltava selain on Microsoft Internet Explorer 6 tai uudempi, Mozilla Firefox 1.5 tai uudempi, tai 

Netscape 8 tai uudempi. Järjestelmä ja sen käyttöliittymä on jaettu kahteen osaan: selaus- ja muokkausosaan. 

Selausosassa voi esimerkiksi hakea asiakirjoja ja ylipäätään selata arkiston sisältöä. Muokkausosassa voi 

puolestaan luoda uusia määrityksiä järjestelmään tai muokata olemassa olevia määrityksiä. (Avain 

Technologies Oy 2006, 4) 
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Kuva 1. X-Archiven käyttöliittymä 

Ohjelmiston avulla luodaan arkistolle puumainen rakenne. Arkistoluokkien eri tasoille voidaan syöttää 

asiakirjan hallinnan ja käytön kannalta oleellisia tietoja. Kuvassa näkyvässä arkistonmuodostajapalkissa 

näkyy kolmen projektiin kuuluvan arkistonmuodostajan nimet: Virtasalmi 1872–1999, Virtasalmi 2000–

2003 sekä Pieksänmaa 2004–2006. Näiden tiedot eli AMS:t on syötetty järjestelmään. Arkistonmuodostajan 

nimi toimii linkkinä järjestelmän jokaisen arkistonmuodostajan näkymään.  
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3.2.5 Sähköisten asiakirjojen hakukäyttöliittymä 
Jotta myös kuntalaiset tai muut asiakkaat voisivat Internetin kautta etsiä ja tutustua kuntien digitaalisiin 

asiakirjoihin, on Mikkelin ammattikorkeakoulussa suunniteltu ja toteutettu kunnan arkistojen ja sähköisten 

asiakirjojen hakuun ja käyttöön tarkoitettua web-käyttöliittymää. Ohjelmiston käyttäjähallinta perustuu 

kunnan omaan ohjelmistojen käyttäjänhallintaan hankkeessa kehitetyn federoidun käyttäjähallinnan pohjalta. 

Käyttöliittymää ja sen toimintoja käytiin lävitse projektissa mukana olevien kunnan edustajien kanssa, lisäksi 

teknisen toimen henkilöiltä saatiin lausunto näytöistä.   

Sovellus on rakennettu Profium Metadata Server -järjestelmän päälle käyttäen Java/JSP -tekniikoita, sekä 

Apache Struts -sovelluskehystä. Metatiedot ovat Metadata Serverin tietokannassa RDF (Resource 

Description Framework) -muodossa ja tiedostot tallennusjärjestelmässä. Metatietomallina on Sähke-normien 

mukaiseksi muokattu RDF-skeema.  

Kuva 2.  

Sähköisen  
arkiston 
hakukäyttöliittym
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Käyttöliittymän toiminnoista 

Liittymä mahdollistaa monipuoliset hakutoiminnot, arkistojen selailun sekä hallinnan. Hakutoimintojen 

avulla voidaan hakutulokset rajata tarkasti aikamääreiden, kuvailutietojen tai arkistokaavan mukaan. 

Riittävillä käyttäjäoikeuksilla kuvailutietoja voidaan lisätä tai muokata.  

Sähköisessä arkistossa voi tehdä hakuja hyvinkin laajasti mm. arkistonmuodostajan, nimekkeen, aiheen, 

asiaryhmän, asiakirjatyypin sekä erilaisten aikamääreiden avulla.  Haun jälkeen hakutulokset listautuvat 

uudelle sivulle.  

Hakutulokset sivulta, haluttuun asiakirjaan voi tutustua tarkemmin klikkaamalla nimekettä, jolloin saa esiin 

tarkempia tietoja kyseisestä asiakirjasta, mm. perus-, kuvailu-, säilytys- ja tekniset tiedot.  

Kuva 3. Hakutulokset 
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Kuva 4. Asiakirjan tiedot 

Sähköisen arkiston kautta pääsee 

tutustumaan asiakirjan tietojen lisäksi 

myös itse asiakirjaan. Sen voi ladata 

katseltaviksi Internet-selaimen 

välityksellä klikkaamalla ”Lataa 

asiakirja” -linkkiä. Asiakirjat ovat 

PDF-muodossa ja aukeavat Adobe 

Readeriin. Asiakirja on joko digitoitu 

käyttöversio tai alkujaan sähköinen 

alkuperäinen asiakirja. 

 

Kuva 5.  

Avattu asiakirja 
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Kuva 6.  

Arkiston selaus 

 

Sanahakujen lisäksi aineistoja 

voi hakea ja etsiä selaamalla 

arkistoja arkistonmuodostajittain 

puumallisen näkymän kautta.  

 

 

 

 

3.3 Aineistojen digitointi 

3.3.1 Digitoitavan aineiston valinta ja järjestely 
Projektin tutkimus- ja suunnitteluvaiheessa selvitettiin yksityiskohtaisesti Jäppilän ja Virtasalmen 

päättyneiden kuntien arkistojen sisältö ja niistä laadittiin vertailu. Tämän perusteella päätettiin, että 

Virtasalmen arkisto digitoidaan. Pieksämäen maalaiskunnan arkistosta valittiin riittävästi vertailukäyttöön 

soveltuvia aineistoja. Digitoitavien aineistojen suhteen tehtiin kuitenkin projektin alkuvaiheessa päätös, että 

kuntien sosiaalipuolen aineistoja ei projektissa käsitellä ja ne rajattiin pois. Tähän syynä on sosiaalialan 

aineistojen arkaluontoisuus ja järjestelmien suljettu ympäristö. 

Jäppilän seulotussa arkistossa oli noin 75 hyllymetriä aineistoa. Virtasalmen seulotussa ja tarkistetussa 

arkistossa hyllymetrejä arvioitiin olevan saman verran kuin Jäppilässä. Virtasalmen aineistosta arviolta 

puolet oli digitointiin soveltuvaa, josta optiseen lukuun kelpaavaa oli kaikki kirjoituskoneella, painamalla tai 

tulostimilla tuotettu aineisto. Kuntien vanhat arkistot olivat järjestelyn kohteena koko vuoden 2005 ajan. 

Vanhentunutta aineistoa seulottiin pois ja Virtasalmen aineistoa valmisteltiin ja huollettiin digitointia varten. 

Osa aineistosta, eli paperipohjaisesta materiaalista, oli erittäin huonokuntoista. Ongelmia aiheuttivat taitokset 

sekä revenneet ja reikäiset paperit. 
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3.3.2 Digitointityö 
Asiakirjojen digitointityö saatiin Pieksänmaan kunnan ja Mikkelin ammattikorkeakoulun toimesta hyvin 

käyntiin, tosin työvoiman saanti oli etenkin vuonna 2005 työn edistymistä hidastava ongelma. 

Digitointilaitteet sijoitettiin kunnan tiloihin, missä varsinainen työ onkin pääosin tehty paperiaineistojen 

osalta. Muu kuin paperiaineisto, eli videot, kelanauhat, valokuvat ja ääninauhat sen sijaan digitoitiin 

MAMK:ssa. Helsingin yliopiston kirjaston mikrokuvaus- ja konservointilaitos digitoi kokeiluna neljä 

sidottua Virtasalmen valtuuston sekä hallituksen pöytäkirjateosta joulukuussa 2005. 

Paperiaineiston digitoinnin työmenetelmiä kehiteltiin työn edistyessä ja kokemuksen kasvaessa. Samalla 

tehtiin digitointiohjeet sekä kartta- että piirustusaineistolle, irtoarkkiaineistolle sekä sidotulle ja nidotulle 

aineistolle. Kuten aiemmin jo mainittiin, digitoidun aineiston metatietoja kerättiin erillisille (Excel-) 

lomakkeille työn yhteydessä, koska tähän tarkoitetut sovellukset eivät olleet vielä valmiina. Varsinainen 

digitoitu aineisto tuotiin projektin alkuvaiheessa Mikkeliin kannettavalla siirtolevyllä, koska alueverkko-

yhteyttä ei ollut vielä 2005 saatu Mamk:n ja Pieksänmaan välillä toimimaan. Aineisto poistettiin Pieksän-

maan palvelimelta kun oli todettu, että se oli onnistuneesti kopioitunut Mikkelissä. Vuonna 2006 aineiston-

siirto tapahtui alueverkon kautta. 

Asiakirja-aineistojen digitointityössä on käytetty Mikkelin ammattikorkeakoulun hankkimia ja omistamia 

laitteistoja, eli asiakirjaskanneria, karttaskanneria sekä kahta 8 ja 12,8 megapikselin digijärjestelmäkameraa. 

Laitteistot sijoitettiin väliaikaisesti Pieksänmaalle ja kuntaliitoksen tapahduttua ne siirrettiin Pieksämäen 

kaupungintalolle. 

3.3.3. Digitointi aineistolajeittain 
Nidotut ja sidotut asiakirjat 

HYK (Helsingin Yliopiston mikrokuvaus- ja konservointilaitos), digitoi kokeiluna 4 sidottua Virtasalmen 

valtuuston sekä hallituksen pöytäkirjateosta joulukuussa 2005. Digitoidusta aineistosta oli tehty myös OCR-

lukijalla tekstimuotoiset tiedostot. Testipaketin kustannukseksi muodostui 3.945,48 €, mikä vaikutti kalliilta. 

On epätodennäköistä, että kunta-aineistoa ollaan valmiita siirtämään sähköiseksi, jos aineiston digitointi, 

jälkikäsittely (OCR-luku) ja tallennus CD:lle maksavat 2,97 euroa / sivu. 

Vanhat Virtasalmen palkkakortit digitoitiin kokeillen Ruotsin arkistolaitoksen prosessia, eli asiakirjoilla oli 

valmistelu-, digitointi- ja jälkikäsittelyvaihe. Koska osa palkkakorteista oli liimattu kirjan muotoon tai 

nidottu isoilla nitojan piikeillä, valmisteluvaiheessa selkämykset leikattiin pois ja aineisto järjestettiin 

isompiin kokonaisuuksiin. Sen jälkeen aineisto siirrettiin digitoitavaksi skannerille, jolla pystyttiin ajamaan 

irtoarkkeja. Digitoinnin jälkeen sähköinen aineisto OCR-luettiin nimitiedon kohdalta ja tiedoista 
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muodostettiin luettelo metatietokortille. Tällä ”tehdasmaisella” tavalla digitointityö nopeutui, mutta aineiston 

valmistelutyö vaatii hyväkuntoiset leikkurit ja digitointi useamman skannerin, koska aineisto ruuhkautui 

odottamaan digitointia (käytössä vain yksi skanneri). Työntekijät vaihtelivat eri tehtäviä keskenään, mikä 

monipuolisti tekemistä, sillä pelkkä yhden vaiheen tekeminen koettiin turhauttavaksi. 

Pieksänmaan kunnassa digitoitiin vuonna 2005 Virtasalmen aineistoa 120 GB:n verran. Asiakirja-aineisto 

siirrettiin myöhemmin Mikkeliin sähköisessä muodossa (sisältäen myös kartat ja piirustukset). Aineisto 

koostui Virtasalmen koulujen aineistosta ja eri lautakuntien pöytäkirjoista. Vanhimmat digitoidut asiakirjat 

ovat peräisin 1840-luvulta ja vanhimmat pöytäkirjat alkavat vuodesta 1872. Vuoden 2006 aikana 

digitointityötä tehtiin kunnassa yhteensä 3696:en työtunnin verran.  

 

Kuva 7. Digikameraa käytetään sidotun aineiston digitointiin asennettuna kameran kuvausjalustaa.  

Vieressä asiakirjaskanneri, jota käytetään irtoarkkien digitointiin. 

Sitomattomat asiakirjat 

Kunta digitoi asiakirjaskannerilla kaikki vuoden 2004 pöytäkirjat ennen niiden sidottavaksi viemistä. Lisäksi 

digitoitiin muuta irtoarkkiaineistoa sekä Virtasalmen että Pieksänmaan osalta. Virtasalmen rakennuslupien 

digitointi aloitettiin joulukuussa 2005. 
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Kartat ja piirustukset 

Kaavapiirustukset digitoitiin sekä Virtasalmen että Pieksänmaan osalta. Rakennuspiirustuksia on digitoitu 

käyttötarpeen mukaan; esim. tapauksissa joissa kunnan kiinteistöjä myytiin, niiden aineisto digitoitiin. Myös 

Jäppilän arkistosta digitoitiin kunnan rakennusten piirustuksia ja asiakirjoja suunnittelukäyttöön ja koska 

rakennuksiin tehtiin pintaremontteja. Rakennuskaavoista digitoitiin Pieksänmaan osalta iso Naarajärven 

rakennuskaava muutoksineen. Muuta kartta- ja kuva-aineistoa digitoitiin käyttötarpeen mukaan. Vanhin 

kartta on vuodelta 1912. 

 

Kuva 8. A0-skanneri soveltuu hyvin karttojen ja piirustusten digitointiin. 

Valokuvat, diat, ääninauhat ym. materiaali 

Pieksämäen maalaiskunnan päätearkistosta ja kotiseutuarkistosta digitoitiin AV-aineistoa yhteensä 50 GB. 

Se sisältää kuvaa ja ääntä kunnan ja henkilökunnan tapahtumista, valokuvia luottamushenkilöistä ja 

virkamiehistä, sekä esittelyvideoita.  

AV-aineiston digitointi on toteutettu kokonaan Mikkelin ammattikorkeakoululla. Käsitellyt aineistot sisäl-

sivät VHS-videonauhoja, ¼ tuuman äänikelanauhoja, 8 mm kaitafilmejä sekä C-kasetteja. Yhteensä aineistoa 

oli n. 100 tuntia. AV-aineiston digitoinnista vastasi tradenomi Kimmo Parkkinen ja valokuvien osalta 
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pääosin tradenomi Sami Kangasniemi, joka tuotti osittain tähän kokemukseen perustuen opinnäytetyön 

valokuvien digitoinnista. 

Kuva 9.  

Mikkelin ammatti-

korkeakoulun 

 AV-digitointi-

ympäristöön 

kuuluu erilaisten 

nauhureiden lisäksi 

kaitafilmien 

digitointilaite 

(ylimpänä)  

 

 

AV-aineiston digitointi toteutettiin Mikkelin ammattikorkeakoulun laitteistolla. Kunnissa syntyneiden 

äänitteiden, pääasiassa C-kasettien, digitointi tapahtui kahdessa työasemassa. Toiseen on kytketty AD-

muunnin eli koneen äänikorttiin tulee valmiiksi digitaalista dataa suoraan AD-muuntimen kautta, kun taas 

toisessa muunnos analogisesta digitaaliseen tapahtuu koneen äänikortissa. C-kasettien lisäksi on digitoitu 

myös kelanauhoja.  

Edellä mainitun audioaineiston lisäksi on käsitelty VHS-nauhoja, 1/4 tuuman kelanauhoja sekä 8 mm 

kaitafilminauhoja. Kaitafilminauhojen digitoinnissa on käytetty hyväksi MWA:n 8mm Flashscan-

kaitafilmiskanneria. Videoita on sen sijaan voitu työstää kahdella eri videodigitointityöasemalla, jotka 

muodostuvat kuvalähteen (esim. videonauhuri), videosignaalikytkimen, videosignaaliprosessorin, ääni- ja 

kuvamonitorien, tietokoneen ja videoeditointikortin yhdistelmästä, joka muuntaa analogisen videon 

digitaaliseksi videotiedostoksi.  
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3.4 Kotiseutuarkisto 
Vuoden 2007 aikana Kundassa oli mahdollisuus tutustua myös yksityis- ja yhdistysarkistopuolen 

pitkäaikaissäilytykseen. Perinteisesti kotiseutuarkiston tehtävänä on tallentaa paikallinen yksityisluontoinen 

arkistoaineisto sekä paikkakunnan henkinen perinne, saada se säilymään ja saattaa käytettäväksi siten, että se 

palvelee sekä yleisen että paikallisen tutkimuksen, opetuksen, harrastustoiminnan ja käytännön tarpeita. 

Kotiseutuarkistoon kuuluvat sellaiset paikallistason yksityisluontoiset aineistot, jotka eivät muuten ole 

päätyneet arkistonhoidon piiriin. Tällaisia ovat järjestöjen/yhdistysten, seurojen ja kansanliikkeiden, 

osuuskuntien ja liikelaitosten, perheiden, sukujen ja talojen sekä yksityishenkilöiden arkistot. Edellä 

mainittujen toimijoiden arkistonmuodostuksessa keskeisiä aineistoja ovat yleensä pöytäkirjat, jäsenluettelot, 

kirjeenvaihto ja tiliasiakirjat. Vain murto-osa yksityispuolen aineistoista on arkistoitu kuntien 

kotiseutuarkistoon. Arkistolaitos ottaa myös aineistoa vastaan, mutta kummallakin taholla resurssit 

yksityisarkistojen järjestämiseen ovat kovin rajalliset. 

Analoginen materiaali odottaa järjestämistään, mutta itse asiassa sähköisen aineiston osalta tilanne on vielä 

ongelmallisempi. Aineistoja on tallennettu mitä monimuotoisimmille levykkeille, CD:lle ja kovalevyille, 

joista harvoin on tehty kunnollisia varmistuksia ja jotka uhkaavat kadota medioiden ja formaattien mukana. 

Tekstitiedostojen, kortistojen ja tietokantojen sekä verkkosivujen ohella uudeksi jokamiehen säilytys-

ongelmaksi ovat tulleet digikuvat, joiden laatu on parantunut ja koot ovat kasvaneet. Kuville löytyy toki 

verkkolevitykseen soveltuville resoluutioille jakelukanavia, mutta näiden originaalien tallentamiseen ei ole 

tarjolla riittävän varmaa tilaa. Yksityisarkistoissa ja kotiseutuarkistoissa jo olevien sähköisten aineistojen tila 

on useassa tapauksessa hälyttävä: henkilöhaastatteluja on vanhoilla C-kaseteilla, kotitietokoneiden levyk-

keitä ja CD-varmuuskopioita on täynnä ajantietoa sekä verkkosivuja, joiden arkistointi ei kuulu kenellekään. 

Yksityisellä sektorilla ei ole tarjolla palvelua, jolla nämä suuria tietomääriä sisältävät aineistot voitaisiin 

säilyttää saavutettavina vuosikymmeniä tai -satoja. 

Hankkeen yhtenä tehtävänä oli määritellä mitä yhdistysten ja yksityishenkilöiden digitaalisen arkiston 

käyttöönotto arkistosovellukselta edellyttää. Tavoitteena oli myös löytää kevyempiä ja edullisempia massa-

käyttöön tarkoitettuja laitteisto- ja toimintaratkaisuja. Lisäksi tutkittiin, millaista voisi olla yhdistyksille ja 

yksityishenkilöille kohdistuva avoimen ammattikorkeakoulun kautta tapahtuva koulutus. Ajatuksena oli, että 

yhdistysten koulutetut henkilöt voisivat jatkaa koulutusta omilla paikkakunnillaan ja omien yhdistystensä 

liittotasoilla. 

Merkittävä tavoite on palvella tulevaa mikrohistorian tutkimusta. Mikrohistorialla tarkoitetaan tavallisen 

ihmisen ja arkielämän tasolla liikkuvaa historiaa. Mikrohistoria on siis esimerkiksi rakentamisen, tekniikan, 

pukeutumisen, syömisen, juomisen, asumisen, koulunkäynnin, perhe- elämän, urheilun jne. konkreettista 

historiaa. Se on olennaista historiaa, koska se kuvaa, mitä ihmisille todellisuudessa tapahtui, ja koska se 
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kuvaa jokaiselle tutun arkisen elämän historiaa. Ilman sähköistä, julkista kotiseutuarkistoa, joka toimii 

samalla luotettavalla perusteella kuin julkishallinnon sähköinen pitkäaikaissäilytys, ei ole mitään takuita 

siitä, että yksityispuolen sähköiset aineistot säilyvät tulevaisuuden tutkijoille.  

Hankkeessa tuotettu sähköinen kotiseutuarkisto on uusi innovatiivinen sähköinen palvelutuote, joka tarjoaa 

järjestöille, yrityksille sekä yksityisille henkilöille mahdollisuuden hallinnoida ja arkistoida tietoaineistoa 

taloudellisesti sekä luotettavasti. Se soveltuu palveluna hyvin tietoyhteiskunnan tavoitteisiin. 

Se tukee kuntien kotiseutuarkistotyötä tarjoamalla luotettavia sähköisen arkiston palveluja. Palvelut ovat 

myös niiden yksityishenkilöiden ja yrityksien saatavilla, jotka eivät aio luovuttaa aineistoaan 

kotiseutuarkiston haltuun. Palvelua voidaan soveltaa myös pk-yritysten aineistojen hallintaan. Se helpottaa 

monin tavoin asiakkaiden päivittäistä elämää, kun aineisto on saavutettavissa kaikkina vuorokauden aikoina 

mistä päin maailmaa tahansa. Perinteisesti arkistointi on aina mielletty maksuttomaksi palveluksi, mutta 

sähköinen kotiseutuarkisto on palvelu, jonka kustannuksista on neuvoteltava sekä kuntien että yhdistysten 

kanssa. Projektisuunnitelmassa mainittua palvelukyselyä pilotointiin osallistuneille yhdistyksille ei 

toistaiseksi ole suoritettu, sillä sen todettiin edellyttävän pitempiaikaista sähköisestä aineistonhallinnasta ja 

arkistoinnista. Kysely toteutetaan myöhemmin osana Mamk:n maksullisen palvelutoiminnan markkinointia. 

3.4.1 Kotiseutuarkiston aineisto 
Kotiseutuarkistoon voidaan lukea kuuluvaksi myös sellaista aineistoa, jonka on perinteistesti ajateltu 

kuuluvan kotiseutumuseoiden haltuun. Sähköiseen kotiseutuarkistoon voidaan tallentaa viitetietoja esineistä 

ja kirjoista, jotta arkistonmuodostajan sähköisessä muodossa oleva aineisto olisi helpommin hahmotettavissa 

ja käsiteltävissä. Kirjojen ja esineiden (esimerkiksi taidekokoelman) viitetiedot näyttökuvineen kannattaa 

hallita samalla järjestelmällä kuin arkistoon kuuluva asiakirja-aineisto. Jos arkistonmuodostajan aineistoa 

luovutetaan museoon tai kirjastoon, voidaan katsoa, että luettelot aineistosta kuuluvat edelleen arkistoon. 

Pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja ovat pääsääntöisesti arkistomuodostajan itse tuottamat asiakirjat: 

• pöytäkirjat/muistiot + liitteet 
• toimintakertomukset ja -suunnitelmat 
• lähteneiden kirjeiden kopiot 
• puheet, esitelmät, artikkelit, luennot 
• itse tuotetut tutkimukset, raportit, yhteenvedot, tilastot 
• luettelot 
• säännöt, rekisteröinti- ja organisaatiouudistuksiin liittyvät asiakirjat 
• sopimukset 
• omien kurssien, koulutuksen, juhlien, tapahtumien asiakirjat 
• valokuvat, diat, filmit, videot ja muut tallenteet 
• itse tuotetut painotuotteet  
• lehdet, kalenterit, julisteet, mainokset, esitteet, kartat, piirustukset ym. 
• saapuneet kirjeet ja asiakirjat, jotka ovat aiheuttaneet toimenpiteitä 
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Kuva 10. Kansalaisjärjestöjen, yhdistysten ja yksityishenkilöiden eri aineistot 

 

Yllä mainittu aineisto voi olla joko analogista tai alun perin sähköistä aineistoa. Analoginen aineisto voidaan 

digitoida suoraan arkistokelpoiseen muotoon. Digitoinnin ja metatietojen lisäämisen jälkeen aineisto on 

valmis siirrettäväksi sähköiseen arkistoon. 

Alun perin sähköinen aineisto sen sijaan voi olla ongelmallisempaa, sillä sitä voi olla tallennettuna niin 

eksoottisessa tiedostomuodossa tai tallennusmediassa, jota ei enää saa auki. Alun perin sähköisessä 

muodossa olevasta aineistosta on päätettävä konvertoidaanko se pitkäaikaissäilytyksen vaatimalla tavalla vai 

viedäänkö se talteen sellaisena kuin se on.  

Kansalais-
järjestö/ 

Kirjeenvaihto 

Saapuneet asiakirjat 

Kirjekonsepti ja/ tai toisteet 

Kansalaisjärjestöjen, yhdistysten ja yksityishenkilöiden aineistot

Toiminta-asiakirjat 

Pää-, sivu- ja luottamustoimiin  

sekä harrastuksiin liittyvä aineisto 

Konseptit 

Puheet, esitelmät, artikkelit, 
muut käsikirjoitukset, 
muistiinpanot, päiväkirjat, 
nettisivut, blogit 

Lehtileikkeet ja painotuotteet 

AV-materiaali 

Valokuvat, äänitteet,  

videot jne. 

Esineet  

Esineiden luettelointi ja kuvailu, 
valokuvat esineistä 

Kirjat 

Kirjojen luettelointi ja kuvailu

Tilikirjat/talous 

Liitännät toisiin yhdistyksiin/ 

sukuun/perheeseen 

Biographica 

Arkistonmuodostajan henkilöön 
liittyvät asiakirjat; koulu-, opinto- ja 
työtodistukset jne. 

 26 
 



 

3.4.2 Pilottiyhdistykset 
Alun perin yksityispuolen aineistolle suunniteltiin omaa hanketta. Sitä suunniteltaessa tehtiin 

kansalaisjärjestöille, yhdistyksille ja yksityisille henkilöille kysely, jossa selvitettiin heidän kiinnostuksensa 

osallistua pilottihankkeeseen. Kun hanke sisällytettiinkin Kundaan, mukaan otettiin viisi kiinnostuksensa 

ilmaissutta yhdistystä, joiden toimipaikka on Etelä-Savossa. Pilottiyhdistyksinä mukana olivat Etelä-Savon 

Liikunta ry, Perinnetietokeskus Syreeni/ Marttaliitto, Suur-Savon 4H-piiri ry, Pieksämäen Kotipuutarhaseura 

ry ja Kunnallisarkistoyhdistys ry. 

Hankkeessa tehtiin esiselvitys, jossa käytiin läpi yhdistysten lähtötilanne sekä analogisen että sähköisen 

aineiston osalta. Sähköisen aineiston osalta käytiin läpi nykyinen sähköinen toimintaympäristö, miten 

dokumenttien hallinta ja asiankäsittely oli järjestetty, millaisia toimisto-, taloushallinnon, kirjanpidon ja 

muita ohjelmistoja oli käytössä ja millaisilla medioilla sähköistä aineistoa säilytetään. Analogisen arkiston, 

joka käsittää paperiarkiston lisäksi analogisen erityis- ja av-materiaalin. Lisäksi selvitettiin mitä asiakkaiden 

analogisesta aineistosta digitoidaan, miten ja missä järjestyksessä.  

Järjestelmän rakentamisen yhteydessä tiedusteltiin myös onko yhdistyksillä olemassa valmiina arkiston-

muodostus- tai tiedonhallintasuunnitelma, jonka perusteella aineistoja hallitaan. Muilla paitsi Etelä-Savon 

Liikunta ry:llä oli jo olemassa suunnitelma ja myös Etelä-Savon Liikunta ry:lle luotiin tiedonhallinta-

suunnitelma hankkeen aikana. 

3.4.3 Sähköisen kotiseutuarkiston käyttötapoja 
Sähköistä kotiseutuarkistoa voidaan tarkastella ainakin kahdesta eri näkökulmasta: 

1. Arkisto asiakkaan aktiivijärjestelmän tukena 

• Arkistossa säilytetään tiedostoja, mutta ei oteta kantaa siihen mitä ne ovat.  
• Aineiston tuottajalla on vastuu siitä, että aineisto pysyy käytettävänä esimerkiksi aineiston tuottajan 

omassa ympäristössä.  

• Arkisto toimii luotettavana tallennusalustana ja tehokkaana hakukoneena, mutta ei varsinaisesti 
vastaa muusta kuin säilytyksestä ja palvelusta. 

2. Pitkäaikaissäilytykseen pohjautuva sähköinen kotiseutuarkisto 

• Palvelu perustuu yhdenmukaisiin käsittelysääntöihin, formaatteihin ja asiakkaan kanssa yhteisesti 
määriteltyihin metatietoihin.  

• Arkisto vastaa aineiston säilyttämisestä, käytettävyydestä ja mahdollistaa aineistojen käytön ennalta 
sovittujen sääntöjen mukaisesti.  

• Arkisto toimii luotettavana tallennusalustana ja tehokkaana hakukoneena. 
• Arkisto huolehtii tarvittaessa myös hävittämisestä. 

 27 
 



 

Arkistoa voidaan käyttää kummassakin muodossa. Sähköiseen kotiseutuarkistoon voidaan tallentaa myös 

määräajan säilytettävää aineistoa. Asiakasta varten luodaan peruskäyttöliittymä, mutta asiakkaalla on 

mahdollisuus valita millaisen aloitussivun palvelulleen haluaa. Palvelu on käytettävissä 24/7. 

Jokainen asiakas on oma arkistonmuodostajansa, joka voi luoda tarvittavan määrän arkistoja itselleen ja 

tarvittavan määrän sarjoja tai kategorioita itselleen sekä niille käyttöoikeuden. Asiakas voi jakaa oman 

arkistonsa käyttöoikeuksia luokittelemalla aineistonsa esimerkiksi täysin julkiseen, jäsenille julkiseen, 

toimihenkilöille julkiseen tai tarvittaessa salaiseen aineistoon, johon pääsy rajataan vain tietyille käyttäjille. 

3.4.4 Sähköisen arkiston käyttöönotto 
Sähköiseen kotiseutuarkistoon siirtyminen vaatii jokaisen asiakkaan kohdalta käyttöönottosuunnitelman. Jos 

arkistonmuodostajan aineisto koostuu suurimmaksi osaksi analogisesta aineistosta, siirtyminen sähköiseen 

kotiseutuarkistoon vaatii digitointisuunnitelman ja aineiston arvoluokituksen. Digitointisuunnitelman laati-

misessa ja digitoinnin toteutuksessa aineiston tuottaja on yhteydessä palvelun tuottajaan, jonka kanssa laadi-

taan tarkoituksenmukainen toimintatapa. Aineistoa voidaan myös digitoida Mikkelin ammattikorkeakoulun 

digitointipalveluissa, jolloin aineisto digitoidaan ja viedään järjestelmään. Sovittaessa aineistoon lisätään 

myös metatiedot. 

Digitoinnin ja tallentamisen yhteydessä aineistoon voidaan liittää metatietoja tai metatiedot voidaan lisätä 

aineistoon myöhemmin selainnäkymän kautta. Metatiedot voidaan tallentaa myös erilliselle lomakkeelle, 

joka toimitetaan digitoidun aineiston mukana arkistoon.  

Aineistoa voidaan tallentaa järjestelmään monin eri tavoin. Yksittäisiä, pienehköjä, tiedostoja, voidaan 

tallentaa selaimen kautta. Suuremmat tiedostot ja tiedostomäärät voidaan siirtää linjasiirtona (esimerkiksi 

FTP:llä) tai ulkoisella medialla (esimerkiksi DVD). Massa-ajoista sovitaan erikseen.  

3.5 Opetus- ja koulutustarjonta 
Projektin tavoitteisiin kirjattiin sähköisen arkistoinnin koulutuksen määrän ja tarpeen selvittäminen, digitoin-

nin ja sähköisen arkiston koulutuksen suunnittelu hankkeessa saadun kokemuksen pohjalta, sekä opetuksessa 

annettavan materiaalin luominen. Kattavaa sähköisen arkiston ja digitoinnin ammattikorkeakoulutasoista tai 

toisen asteen koulutusta ei ole Suomessa toistaiseksi kehitetty. Samoin ei tarjolla ole ollut yhdistyksille suun-

nattua alan koulutusta. Tähän arkistokaupunki Mikkelin ammattikorkeakoulu ja toisen asteen koulutus-

yksiköt nähtiin erittäin hyvin sopiviksi.  

Projektin edetessä havaittiin, että koulutukselle oli selkeästi tilausta mm. kuntien arkistotoimen henkilöstön 

osalta. Samalla projekti on tuottanut hyvää koulutusmateriaalia asiakirjahallinnosta ja digitoinnista 

kuntaympäristössä koko projektin ajan sekä Mamk:ssa syksyllä 2005 käynnistyneille erikoistumisopinnoille 
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että muulle koulutukselle. Varsinainen sähköisen aineistohallinnan ja arkistotoimen opetustoiminta 

käynnistettiin jo lukuvuonna 2004–2005.  

3.5.1 Sähköisen aineistohallinnan ja arkistoinnin erikoitumisopinnot 
Mikkelin amk:n sähköisen aineistonhallinnan ja arkistoinnin erikoistumisopinnot on suunnattu arkisto-

osaamista tarvitseville sekä julkisella sektorilla että yrityksissä. Kohderyhmänä ovat etenkin arkistotehtäviä 

työssään hoitavat sekä sähköisen aineistonhallinnan taitojen kehittämisestä kiinnostuneet jatko-opiskelijat. 

Pohjakoulutusvaatimuksena on opisto- tai ammattikorkeakoulututkinto. Erikoistumisopintoihin osallistuvat 

voivat suorittaa samalla myös Arkistolaitoksen arkistonhoitotutkinnon, joka suoritetaan Mikkelin Maakunta-

arkistossa.  

Koulutustapana Mamk:ssa on ollut monimuoto-opetus. Vuonna 2005 järjestettyyn erikoistumisopintojen 

ensimmäiseen ryhmään kuului 30 henkilöä ja vastaavasti vuonna 2006 aloittaneessa toisessa ryhmässä oli 

myös 30 henkilöä. 

Opinnot ovat sisältäneet neljä erillistä osiota, joissa käsitellään erilaisia aihekokonaisuuksia sekä opiskelijan 

omasta työympäristöstä toteuttaman kehittämistehtävän. Seuraavassa on esitetty lyhyet tiivistelmät 

koulutuksen sisällöistä eri osioissa vuonna 2006 aloittaneen ryhmän osalta: 

Arkistotoimen ja asiakirjahallinnon perusteet 

Osiossa tarkasteltiin asiakirjahallinnon ja arkistotoimen asemaa tietohallinnossa, asiakirjahallinnon ja 

arkistonmuodostuksen suunnittelua sekä säilytettävyyden ja käytettävyyden turvaamista. 

Sähköinen asiakirjahallinta ja -järjestelmät 

Tavoitteena on läpikäydä asiakirjahallinnan perusteita tietotekniikan näkökulmasta sekä selventää keskeiset 

käsitteet ja määritelmät, tutustua prosessien kuvantamiseen asianhallinnan ja arkiston näkökulmasta, sekä 

perehtyä käytännön harjoituksissa Documentan Dynasty for SQL ja Triplanin Kuntatoimisto -asian-

hallintajärjestelmiin sekä yleisimpien toimisto-ohjelmien mahdollistamaan metatietojen käsittelyyn (Word, 

Excel, Adobe Acrobat/PDF). 

Sähköinen asianhallinta ja digitointi 

Tavoitteena on oppia sähköisen aineistohallinnan perusteet, tutustua keskeisiin metatietostandardeihin sekä 

oppia ymmärtämään digitointiprosessi kokonaisuutena, johon kuuluu aineistonvalinta, formaatin valinta, 

sisällönkuvailun tarpeellisuus sekä tekijänoikeuksiin liittyvät kysymykset. Digitointimoduulin opetuksen 

tavoitteena on oppia digitoinnin perusteet, oppia käsittelemään digitoitua materiaalia sekä oppia käyttämään 

erilaisia digitointilaitteita. 
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Sähköinen arkistointiympäristö 

Tavoitteena on läpikäydä sähköisen arkistoinnin periaatteet, eli sähköisen arkistoinnin uhat ja mahdollisuu-

det, Mikkelin malli sähköisestä arkistosta, Sähke-hankeen vaikutus ja erityistapauksena Yleisradion sähköi-

set arkistot. Samoin tutustutaan laitteisto- ja perusohjelmistoratkaisuihin sekä semanttiseen webbiin ja tieto-

kantoihin. Lisäksi perehdytään kysymyksiin, millainen sähköinen arkisto on käyttäjän näkökulmasta, miten 

digitaalisia lähteitä käytetään tutkimuksessa ja millainen kokonaisuus kunta-arkisto on paikallishistorian 

tutkijan näkökulmasta.  

3.5.2 Sähköisen asioinnin ja arkistoinnin ylempi amk-tutkintokoulutus 
Erikoistumisopintojen lisäksi Mikkelin ammattikorkeakoulussa alkavat ensimmäiset Sähköisen asioinnin ja 

arkistoinnin ylempään amk-tutkintoon johtavat opinnot vuonna 2008. Projektissa on tuotettu myös näihin 

opintoihin opetusmateriaalia. Tarkoituksena on, että ylemmän amk-tutkinnon opiskelija voisi laajentaa, 

syventää ja ajanmukaistaa omaa ammatillista osaamistaan ja saada näin uusia valmiuksia entistä haastavam-

pien työtehtävien hallintaan. Opetuksena yhtenä etuna on, että opintoihin liittyvän opinnäytetyön, eli 

kehittämistehtävän, voi tehdä omalle työnantajalle ja näin hyödyttää opiskelulla myös työympäristöä. 

Tutkinto antaa jatkossa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin ylempi korkeakoulututkinto. 

(Mikkelin ammattikorkeakoulu 2007, WWW-dokumentti)  

Muusta koulutustoiminnasta mainittakoon, että erityistarpeisiin on kehitetty räätälöityjä kursseja ja luentoja. 

4 Projektin työllisyysvaikutukset ja rahoitus  
Vuosien 2004–2006 aikana Pieksänmaalla työskennelleiden tuntityöntekijöiden yhteenlaskettu työaika oli n. 

1173 henkilötyöpäivää. Suurin osa Pieksänmaalla työskennelleistä henkilöistä on ollut työttömiä työn-

hakijoita tai opiskelijoita.   

Projektin rahoitus koostui pääasiassa kolmesta lähteestä, eli ESR-rahoituksesta ja valtion myöntämästä tuesta 

sekä kuntien, eli tässä tapauksessa Mamk:n ja Pieksänmaan yhteisestä rahoituksesta. Hankkeen 

päätöksenmukainen kustannusarvio vuosille 2004–2007 oli 517.660 euroa, josta Valtion ja EU:n osuus oli 

408.003 euroa ja Mamk:n ja Pieksänmaan/Pieksämäen 79.657 euroa. (Hankkeen toteutuneet kustannukset ja 

rahoitussuunnitelma vuosille 2004–2007 liitteenä. LIITTEET 2 ja 3) 
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5 Tiedotus ja näkyminen maailmalla 2004–2007 
Projekti on saanut osakseen huomiota ja ollut näkyvillä monilla tahoilla vuosien 2004–2007 välisenä aikana. 

Hanketta on pyritty tuomaan esille kaikissa mahdollisissa tilaisuuksissa, joissa projektiin osallistuva 

henkilöstö on esiintynyt ja ollut mukana. 

Vuonna 2005 hanke oli esillä 33:ssa eri tilaisuudessa, joihin osallistui yhteensä n. 2032 henkilöä. Ulkomailla 

hanketta esiteltiin kahdesti. Kotimaisista keskeisimmistä tapahtumista voidaan mainita mm. Kunnallis-

arkistopäivät, Kuntamarkkinat 2005, Elkan arkistojen päivä sekä TAPE-seminaari (Training for Audiovisual 

Preservation in Europe).  

Vuonna 2006 Kundaa esiteltiin yhteensä 27:ssä eri tilaisuudessa, joihin osallistui yhteensä n. 1449 henkilöä. 

Merkittävimmät tapahtumat olivat Documentan käyttäjäpäivät, Archiving 2006 -konferenssi Ottawassa 

Kanadassa, Kuntamarkkinat 2006, sekä Huominen on tänään -seminaari Mikkelissä. Ulkomailla hanketta 

tehtiin tutuksi neljä kertaa. 

Syksyllä 2006 projekti sai huomattavaa kansainvälistä huomiota Pasi Tiitisen esitelmöidessä Kundasta 

IEEE:n Hong Kongissa järjestämässä tietojenkäsittelyalan konferenssissa ”10th IEEE International 

Enterprise Distributed Object Computing Conference”. Lisäksi konferenssijulkaisussa julkaistiin Osmo 

Palosen, Pasi Tiitisen ja Pasi Tyrväisen Kunda-projektia käsittelevä artikkeli: A Model for Digital Archival 

of Municipal Documents. Muita keskeisiä projektin tiimoilta julkaistuja aineistoja ovat olleet Mirja Loposen 

ja Pasi Tiitisen raportit: Esitutkimus Pieksänmaalla (2005) ja Toimintaprosesseja Pieksänmaalla (2006).  

Vuonna 2007 projektin puitteissa osallistuttiin 19:sta tapahtumaan, joihin osallistui kaikkiaan 991 henkilöä, 

heistä enemmistö eli 620 naisia. Huomattavimmat tapahtumat olivat DLM-Forumin kokoontuminen 

Berliinissä ja Archiving 2007 -konferenssi Arlingtonissa Yhdysvalloissa, sekä Kunnallisarkistoyhdistyksen 

koulutuspäivät maaliskuussa ja lokakuussa. Tiedotuksen suhteen on vielä mainittava Mikkelin 

ammattikorkeakoulun sähköisen aineiston hallinnan ja arkistoinnin erikoistumisopintojen kehittämistyön 

nimeäminen Vuoden arkistoteoksi 2007, vaikka kyse ei olekaan yksinomaan Kunda-projektissa tehdystä 

työstä.  

Tutustumismatka Ruotsiin 

Elokuussa 21.–27.8.2006 Osmo Palonen ja Mirja Loponen tekivät projektiin kuuluvan vierailumatkan 

Ruotsiin. Matkan tavoite oli perehtyä Ruotsissa annettavaan sähköisen asianhallinnan ja arkistoinnin 

koulutukseen Härnösandin Mittuniversitetissä, Ruotsin arkistolaitoksen digitointitoimintoihin ja sähköiseen 

arkistointiin Svarin toimipaikoissa Junselessä ja Ramselessä sekä MKC:llä Fränstassa. Matkalla osallistuttiin 

myös Pohjoismaisille arkistopäiville Uppsalassa. Matkalla oli mukana myös Mikkelin Teknologiakeskus 
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Oy:n kehittämispäällikkö Jukka-Pekka Järvisalo. Lisäksi Svarin ja MKC:n vierailuihin osallistui Mikkelin 

maakunta-arkiston johtaja Tytti Voutilainen.  

Härnösand Mittuniversitetiin vierailijat tutustuivat 22.8.2006. Mittuniversitet, eli Keski-Ruotsin yliopisto, 

perustettiin nykyiseen muotoonsa noin 10 vuotta sitten, kahden alueella toimineen pienen yliopiston yhdis-

tyessä. Yliopisto toimii neljässä kaupungissa - Härnösandissa, Sundsvallissa, Östersundissa ja Örnskölds-

vikissä. Koko yliopistossa opiskelee 15 100 opiskelijaa ja koulutusohjelmia on 40. Informaatio- ja media-

tekniikan laitos on yliopiston suurin ja se toimii kaikissa neljässä yliopistokaupungissa. Koulutusta ja 

tutkimusta tehdään mm. seuraavilla sähköisen arkistoinnin kannalta mielenkiintoisilla aloilla: arkistointi ja 

informaatiotiede, tietojenkäsittelytiede, informaatioteknologia, sähkötekniikka, tilastotiede, media ja 

tiedottaminen ja digitaalinen painaminen. Härnösandin yliopistolla on tärkeä rooli oman alueensa 

kehittämisessä. Yliopistolla on läheisiä linkkejä elinkeinoelämään, paikallisviranomaisiin, valtiovaltaan ja 

muihin keskeisiin toimijoihin. Yhteistyötä tehdään niin koulutuksen kuin erilaisten kehitysprojektien 

puitteissa. Tämä yhteistoiminta on tärkeää yliopiston kehitykselle ja sen kyvylle edistää alueen kehitystä. 

Härnösandissa käytiin keskusteluja koulutus- ja opetuskysymyksistä. Paikalla olivat Härnösandin edustajina 

vieraileva professori, tohtori Karen Anderson Australiasta, assistentti Anneli Sundqvist sekä väitöskirjaa 

valmisteleva tutkija Erik Borglund. Härnösandissa on alkanut koulutusohjelma sähköisen asianhallinnan ja 

arkistoinnin osalta vuonna 2006, joka on hyvin samankaltaista kuin Mikkelissä annettava opetus. Opinnot 

jakautuvat neljään eri tasoon ja vaihtelevat opintosuorituksina laajuudeltaan 160 opintopisteestä 20 opinto-

pisteeseen. Pääaineena suoritettava tutkinto on 160/120 opintopistettä, alemmat suoritukset 80 opintopistettä, 

40 opintopistettä ja 20 opintopistettä. Alemman tason suoritukset ovat valittavissa sivuopinnoiksi myös 

muilla opintolinjoilla. Lisäksi yliopistossa annetaan ns. räätälöityä koulutusta asiakasyrityksille ja virastoille, 

jolloin kyseiset koulutukset tukeutuvat opinto-ohjelmien kursseihin. Opintojen suorittaminen perustuu 

lähiopintojaksoihin, itseopiskeluun ja verkko-opintoihin. Varsinaisen opetustoiminnan lisäksi tehtäviin 

kuuluu EU-hanketoimintaa sekä projektitoimintaa niin julkishallinnon kuin yritystenkin kanssa 

asianhallinnan ja arkistoinnin kehittämiseksi. 

Keskusteluissa kävi ilmi, että Mikkelissä ja Härnösandissa tehdään opetuksen lisäksi hyvin samankaltaisia 

töitä ja projekteja. Tämä herätti ajatuksen, että tulevaisuudessa voitaisiin hyödyntää osapuolten erityyppisiä 

vahvuuksia, esim. koulutuksen osalta vaihtamalla kursseja, koska Mikkelissä on vankka kokemus teknisestä 

osaamisesta ja vastaavasti taas Ruotsissa löytyy vahvaa ja kansainvälistä tietotaitoa teoriatutkimuksen 

alueelta. Yhteistyötä voitaisiin kehittää myös EU-projektien puitteissa. 
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6 Projektin tulevaisuus 
Projektille myönnetyllä vuoden jatkoajalla oli suuri merkitys. Ensinnäkin se antoi tilaisuuden kehittää 

kotiseutuarkistojen hallintaa ja digitointia sekä kunnallisen AV-aineiston arkistoinnin menetelmiä ElkaD-

projektin kokemusta hyödyntäen. Jatko toi myös lisätehtäviä, koska sen seurauksena täytyi ottaa huomioon 

uudelleen muuttunut kuntajaotus ja sovittava projektin tavoitteet uuden Pieksämäen kaupunkikunnan 

organisaatioon. Tavoiteltu Sähke-siirtotiedostojen testaus jäi toteutumatta, koska järjestelmät eivät olleet 

kaikilta osin valmiita tuottamaan todellisia Sähke-normin mukaisia siirtotiedostoja. 

KuntaFenix ja SARKK -hankkeet 

Kundasta saatuja tuloksia on hyödynnetty Miktech Oy:n hallinnoimassa SARKK, eli sähköinen arkisto kun-

tien käyttöön -hankkeessa. Hanke on osa laajempaa Tekesin ja Tietoyhteiskuntaohjelman kehittämää koko 

maan kattavaa KuntaFenix -yhteistyöhanketta, joka käynnistyi 2007 alkuvuodesta ja jonka tavoitteena on 

edistää valtakunnallisesti sähköisiä osallistumis- ja asiointipalveluita kunnissa (Tietoyhteiskuntaohjelma 

2007, WWW-dokumentti).  

SARKK-hankkeen tavoitteena on kehittää ratkaisuja kuntien aineiston keskitettyyn arkistointiin ja 

arkistoaineiston jakeluun. Nämä ovat sähköisen asiankäsittelyprosessin ja asioinnin perusedellytyksiä. 

Hankkeessa on tarkoitus testata ja ratkaista sähköisen arkiston käyttäjähallintaan liittyviä kysymyksiä sekä 

varmistaa toimintamallin skaalautuvuus. Arkistoaineiston suhteen pyritään tutkimaan Sähke-metatietonormin 

soveltuvuus ja kattavuus, kuntasektorin osalta muiden kuin asianhallinnan aineistojen ja tarpeiden kannalta 

ja toisaalta aineiston koko elinkaaren hallinnan kannalta. SARKK-hankkeen tarkoitus on kehittää kuntien 

yhteisen sähköisen arkiston ratkaisuja ja pilotoida niitä. Hankkeessa käytetäänkin hyödyksi Mikkelin 

ammattikorkeakoulun Kunda-hankkeen tuloksia. Käyttäjähallinnassa sadat kuntaorganisaatiot vaativat 

skaalautuvuutta ja kuntalaisten tasolla tunnistuspalveluiden integroimista sähköiseen arkistoon. Kuntien 

keskitetty arkistointi antaisi mahdollisuudet myös merkittäviin säästöihin aineistonhallinnan 

varmentamisessa ja sähköisen säilyttämisen edellytyksenä olevan migraatioprosessin hallinnassa. 

Mikkelin sähköisen arkiston ratkaisut perustuvat kansainvälisiin standardeihin ja avoimiin ratkaisuihin. Tätä 

RDF ja XML-pohjaista tekniikkaa voidaan hyödyntää SARKK-hankkeessa ja samalla välttyä päällekkäisiltä 

kehittämiskohteilta. Hankkeessa kehitettävät uudet ratkaisut voivat pohjautua jo kokeiltuun perustaan. 

Tekniset ratkaisut tukevat myös mahdollisuutta levittää ratkaisun tuloksia kansainvälisesti. Hankkeen 

tavoitteena on luoda malleja erikokoisten kuntien yhteisille arkistoratkaisuille ja kehittää yhteistyössä 

Arkistolaitoksen kanssa sähköisen pitkäaikaissäilyttämisen mallia muille kuin asiankäsittelyjärjestelmien 

aineistoille. Samalla hankkeessa kerätään kokemusta palvelumallin laajentamiseksi koko kuntasektorille, 

jossa näkemys yhdestä sähköisestä arkistosta on laajasti hyväksytty. 
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LIITE 1: Metatietomäärittelyt tasoittain 
AM = Arkistonmuodostaja 

X = Elementin käyttö mahdollista 

 Elementti Osa-elementti Am Arkisto Asiakirja
sarja  

Alasarja Asiakirja  

1 Luetteloinnin 
tila 

     X 

2 Säilytys-
historia 

Ajankohta     X 

  Tekijä     X 
  Auktorisointi      X 
  Muutoksen tyyppi     X 
  Muutoksen syy      X 
  Kuvaus     X 
 Käsittelyhistori-

a 
      

  
Toimenpiteen ajankohta  

    X 

  
Metatietojen arvon 
muutokset  

    X 

  
Asiakirjan käsittely  

    X 

  
Toimenpiteen suorittaja  

    X 

3 Identifiointitun-
nus  

 X X X  X 

  Muu tunnus     X 
4 Julkisuus 

Julkisuusaste  
  X X X 

  Turvaluokka   X X X 
  

Käsittelyoikeus 
  X X X 

  
Salassapitoaika  

  X X X 

  
Salassapidon 
päättymisajankohta  

  X X X 

  
Kuvaus 

     

5 Nimi  X     
  Muut nimet X     
 Nimeke (varsinainen nimeke)  X X X X 
  Rinnakkaisnimeke   X X X X 
6 Tekijä Tekijä     X 
  Yhteisötekijä      X 
7 Aihe  X X X X X 
8 Kuvaus Vapaamuotoinen kuvaus (X) X X (X) X 
  Sisällysluettelo     X 
  Tiivistelmä     X 
9 Julkaisija Julkaisijan nimi ja rooli     X 
  Julkaisijayhteisön nimi 

ja rooli 
    X 

10 Muu tekijä Muun tekijän nimi ja 
rooli 

    X 
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  Muu yhteisötekijä 
(nimi+rooli) 

    X 

11 Aikamääre Luontiajankohta  X 
DCMI 
Period 

X 
DCMI 
Period 

X 
DCMI 
Period 

X 
DCMI 
Period 

X  
W3C-DTF  

  Voimassaoloaika      
  Saatavuusaika      
  Julkistamisajankohta     X 
  Muokkausajankohta     (X) 
12 Säilytysaika 

(Sähke) 
Säilytysajan tyyppi? 
(Elkad) 

  X X X 

  Säilytysajan pituus      
  Säilytysajan päättymis-

ajankohta 
  X X X 

  Hävitysajankohta     X 
  Hävitystapa     X 
  Hävitysperuste     X 
13 Laji      X 
14 Arkiston 

formaatti 
Arkistointiformaatti     X 

  Laajuus X X X X X 
  Koko (bytes)     X 
  Tietoväline     X 
  Formaatin tekniset tiedot      
15 Lähde      X 
16 Kieli      X 
17 

Suhde 
Uudempi versio     X 

  Vanhempi versio     X 
  Korvattu     X 
  Korvaa     X 
  Liittyy pakollisena 

IsRequiredBy 
    X 

  Pakollinen 
Requires 

    X 

 
 

Kuuluu 
HasPart Julkaisu

t 
Tutkimu
kset? 

X  X X X 

  Sisältää 

IsPartOf 

X 

Alempi 
taso 

X 

Alempi 
taso 

X 

Alempi 
taso 

X 

Alempi 
taso 

X 

  On viitattu     X 

  Viittaa     X 

  Formaatti  

(aikaisempi) IsFormatOf 

    X 

  Formaatti 

(myöhempi) HasFormat 

    X 

18 Kattavuus 
(Kuvaa 
sisältöä) 

Alueellinen kattavuus 
TGN 

X X X  X 

  Alueellinen kattavuus X X X (x) X 
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YSA 

  Alueellinen kattavuus, 
omat 

    X 

  Ajallinen kattavuus     X 

19 Oikeudet       

20 Organisaatio 
jonka 
kokoelmiin 
kuuluu 

      

 AK 
alkuperäisyys ja 
eheys 
(SÄHKE) 

     X 
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LIITE 2: Hankkeen toteutuneet kustannukset 2004–2007 
 

Kustannusarvio 1.9.2004–31.12.2007 Päätös 28.9.2007  Toteuma yhteensä 

1. aineet ja tarvikkeet, tstokulut  8 932  9 520 

2. henkilöstökulut  305 822  305 005 

3. matkakulut  17 051  16 535 

4. vuokrat  0  0  

5. palvelujen ostot   87 963  90 869 

6. tiedotus- ja markkinointi  10 338  9 637 

7. vakuutukset  0  0  

8. poistot   20 642  20 642 

9. sisäiset kulut  30 861  29 730 

10. muut kulut  0  0  

1.-10. yhteensä  481 564  481 937 

Laskennalliset kustannukset 36 096  36 095 

Yhteensä  517 660  518 033 
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LIITE 3: Hankkeen rahoitussuunnitelma 2004–2007 

   Päätöspäivämäärät 30.8.2004  21.6.2006 21.12.2006 28.9.2007 Yhteensä 
€ 

A. Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin 

ESR-rahoitus 145 384 53 757 32 460 0 231 601

Valtion rahoitus (ISLH) 87 229 32 255 86 918 0 206 402

Kuntien rahoitus 29 567 14 002 0 -8 43 561 

A. Yhteensä  262 180 100 014 119 378  -8 481 564

B. Erikseen raportoitavat rahoitusosuudet, joihin ei myönnetä ESR:n tai valtion rahoitusta   

Kuntien rahoitus 28 586 7 502 0 8 36 096

B. Yhteensä 28 586 7 502 0 8 36 096

A+B Yhteensä   290 766 107 516 119 378 8 517 660
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