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Johdanto
Tämä dokumentti antaa yleiskäsityksen Kansallisarkiston kokonaisarkkitehtuurista. Tämän dokumentin
tarkoituksena on toimia näkymänä Kansallisarkiston kokonaisarkkitehtuuriin ja näkymä on tarkoitettu
johtotason henkilöille sekä Kansallisarkiston ulkoisille sidosryhmille. Dokumentti on tuotettu kuitenkin
sillä perusolettamuksella, että lukijalla on käsitys siitä, mitä kokonaisarkkitehtuurilla yleisesti tarkoitetaan.
Dokumentti on kirjattu tietylle päivälle, jolloin se kuvaa tilannetta juuri kyseisellä ajanhetkellä. Dokumentti on yksinkertaistus ja yleistys kuvaustensa osalta. Varsinaisia arkkitehtuurikuvauksia hallinnoidaan
Kansallisarkiston kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin mukaisesti ja esimerkiksi muutokset arkkitehtuurikuvausten raakadatassa eivät heijastu automaattisesti tähän dokumenttiin. Tämä tarkoittaa sitä, että
dokumentti saattaa sisältää vanhentunutta tietoa. Dokumenttia päivitetään lähtökohtaisesti kerran
vuodessa.
Dokumentti kuvaa Kansallisarkiston kokonaisarkkitehtuurista periaatetason arkkitehtuuria, nykytilan
arkkitehtuuria, tavoitetilan arkkitehtuuria, kehittämisen tiekarttaa ja arkkitehtuurin hallintaa niiltä osin
kuin tarkkuustaso vastaa dokumentin tarkoitusta. Tarkemmat kuvaukset ja näkymät arkkitehtuuriin tuotetaan tapauskohtaisesti näkökulma ja sidosryhmä huomioiden.
Nykymuotoista arkkitehtuurityötä Kansallisarkistossa on tehty vuodesta 2016 alkaen. Tätä edelsi arkkitehtuuriryhmäläisten kouluttaminen ja kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin luominen. Koulutusta tarvittiin, sillä osalla arkkitehtuuriryhmäläisistä ei ollut mitään taustaa arkkitehtuurityöhön. Nykyisin arkkitehtuurityötä tehdään 0,75-1,25htv työpanoksella, viiden henkilön voimin. 2016 aloitettiin ensimmäinen
arkkitehtuurin kuvaus- ja kehittämiskierros ja tällä hetkellä olemme toisen kierroksen lopussa. Toisen
kierroksen yhtenä tavoitteena on julkaista tämä dokumentti.
Dokumentista on rajattu pois johtamiseen liittyvän kokonaisuuden kuvaus (pl. Kokonaisarkkitehtuurityön hallinta) sekä tukitoimintoihin liittyvät kuvaukset (pl. sisäiset palvelut ja järjestelmät). Lisäksi tietyillä osa-alueilla on tunnistettu olevan puutoksia kuvauksissa.
Dokumenttiin tehdyt rajaukset kuvaustarkkuuksista ja tarkasteltavista kohteista pohjautuvat seuraaviin:




Tarkastelutaso on määritetty tietylle tarkkuustasolle, jotta dokumentti säilyttäisi merkitystään
päivitysväleissä ja sisältäisi mahdollisimman vähän vanhentunutta tietoa
Tässä dokumentissa olevat kuvaukset on johdettu käytetystä arkkitehtuurin kuvausnotaatiosta
ArchiMatesta. Tämän dokumentin kuvaukset ovat siten tulkinnanvaraisempia kuin alkuperäiset
kuvaukset
Käytettävissä oleva resurssimäärä on rajallinen

Dokumentti on ensimmäinen versio Kansallisarkisto kokonaisarkkitehtuurin yleiskuvauksesta.
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Periaatetason arkkitehtuuri
Periaatetason arkkitehtuuri kuvaa Kansallisarkiston toiminnan perusteluita. Sen pääkysymys on miksi.
Periaatetason arkkitehtuuri auttaa hahmottamaan esimerkiksi sitä, miksi Kansallisarkistossa tehdään niitä tehtäviä mitä tehdään, miksi toteutetaan niitä projekteja mitä toteutetaan ja mistä syötteet tekemiselle tulevat. Periaatetason arkkitehtuurityö käynnistyi keväällä 2018. Työ alkoi Kansallisarkiston tavoitteiden (goals), ajureiden (drivers) ja periaatteiden (principles) kartoittamisella. Päälähteinä työssä ovat
lainsäädäntö, Kansallisarkiston strategia 2020 ja viitearkkitehtuurit, joista tarkemmin seuraavassa. Kartoittamista jatketaan syksyn 2018 kuluessa.

2.1 Lainsäädäntö
Lainsäädäntö sisältää periaatetason arkkitehtuurin kannalta tärkeitä tietoja, kuten ajureita, tavoitteita ja
periaatteita. Periaatetason arkkitehtuurityön tässä vaiheessa on tarkasteltu vasta toimintaamme eniten
vaikuttavaa lainsäädäntöä.
Kansallisarkiston keskeiset tavoitteet on lueteltu laissa Kansallisarkistosta (1145/2016), jonka pykälä 2
sisältää luettelon Kansallisarkiston lakisääteisistä tehtävistä. Myös arkistolaista (831/1994) on poimittavissa tavoitteiksi miellettäviä tehtäviä, joilla lisäksi on usein suurta yhteiskunnallista merkitystä. Periaatteita ja toimintaa sääteleviä rajoituksia (Restrictions) löytyy myös muualta lainsäädännöstä. Rajoitukset
tulevat useimmin näkyviin uusien tavoitteiden ja toimintatapojen suunnittelun yhteydessä ja suunnitelmien peilaaminen lainsäädäntöön onkin tämän arkkitehtuurin osa-alueen näkökulmasta juuri rajoitusten
kartoittamista.
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Kuva 1. Periaatetason arkkitehtuurin kannalta keskeiset säädökset ja niiden tärkeimmät sisällöt.

Säädösten päälle piirretyt muodot kuvaavat niiden antia tälle arkkitehtuurin osa-alueelle. Esimerkiksi
periaatteita on löydettävissä kaikista yllämainituista säädöksistä. Toisaalta hallintolaki sisältää sekä tavoitteita, ajureita että periaatteita.

2.2 Strategia
Kokonaisarkkitehtuurityön kannalta Kansallisarkiston strategia 2020 on tavoitetilan ensisijainen lähdeaineisto. Periaatetason arkkitehtuurityön kannalta se sisältää lainsäädäntöä tarkentavia ja täydentäviä
ajureita, tavoitteita ja periaatteita. Valtaosa niistä on esitetty sen luvuissa Strategiset painopisteet ja tavoitteet sekä Strategian toteuttamisen keinot. Linjauksia täydentäviä tietoja löytyy strategian myöhemmiltä sivuilta.

2.3 Liittyvät arkkitehtuurit
Periaatetason arkkitehtuurissa hyödynnetään myös sidosarkkitehtuuriemme sisältöjä. Niin pyritään
varmistamaan julkisen hallinnon sekä keskeisten viiteryhmiemme (esim. arkistosektori) yhdenmukainen
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ja yhteentoimiva kehittyminen. Periaatetason arkkitehtuurin kannalta sidosarkkitehtuurien keskeinen
anti ovat niiden sisältämät periaatteet.
Kansallisarkiston keskeiset sidosarkkitehtuurit ovat seuraavat:
Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri (JHKA), joka määrittelee erityisesti julkisen sektorin
tuottamien (sähköisten) palveluiden yhteentoimivuutta.
Kansallisen digitaalisen kirjaston (KDK) kokonaisarkkitehtuuri1, johon sisältää mm. tietosisältöihin, tietorakenteisiin teknisiin rakenteisiin liittyvät standardit.
Arkkitehtuurityöhön liittyvänä arkkitehtuurina tunnistetaan myös tekeillä oleva arkistosektorin viitearkkitehtuuri.

1

Nykyisin OKM:n Digitaalisen kulttuuriperinnön kokonaisuuden kokonaisarkkitehtuuri
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Kuva 2. Lainsäädännön, strategian ja liittyvien arkkitehtuurien suhde periaatetason arkkitehtuuriin
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Nykytila
Tämä luku kuvaa nimensä mukaisesti Kansallisarkiston kokonaisarkkitehtuurin nykytilaa. Jo tämän dokumentin tarkkuustasolla nykytilaa analysoiden voi huomata selkeitä kehittämiskohteita. Näistä yhtenä
selkeimmistä on käytettävä terminologia. Myös päällekkäisyyttä ilmenee jonkin verran nykytilassa eri
kohteiden välillä.
Nykytilan kuvaukset on kerätty yhtenä kokonaisuutena hallinnoitaviksi arkkitehtuurikuvauksiksi erilaisesta pirstaloituneesta dokumentaatiosta eri lähteistä sekä keskeisimmiltä osiltaan vastuuhenkilöiden
haastattelujen pohjalta. Haastatteluiden pohjalta muodostettiin palveluiden käsitemallit, joista suurin
osa kuvatuista kohteista on poimittu. Nykytilaa kuvatessa on pyritty olemaan kuvaamatta asioita niin
kuin ne haluttaisiin olevan, sillä on haluttu välttää epärealistisen kuvan syntyminen ja sitä kautta kehittämiskohteiden piiloutuminen.

3.1 Toiminta
Toiminta-arkkitehtuurin tarkoitus on kuvata Kansallisarkiston palvelut, niitä toteuttavat prosessit, prosesseissa syntyvät tuotokset. Kokonaisarkkitehtuurityössä on tunnistettu 32 palvelua, 4 ydinprosessia,
54 prosessia, 80 tuotosta.
Taulukko 1. Kansallisarkiston toiminta-arkkitehtuurin kuvauksissa käytetyt määritykset

Käsite

Kuvaus

Palvelu

Kokonaisuus, joka tarvitsee toteutuakseen prosessin/prosesseja, joiden avulla
syntyy tuotoksia, jotka tyydyttävät palvelua käyttävän asiakkaan tarpeen. Palvelu itsessään on aineeton ja abstrakti.

Ydinprosessi

Ydinprosessi ilmaisee, mitä tavoitteita organisaatiolla on ja miten se niihin
pyrkii.

Prosessi

Ylätason toiminta, jonka avulla palvelua tuotetaan tai jolla tuotetaan tuotoksia
esimerkiksi toisille prosesseille.

Tuotos

Lopputuote tai lopputuotteet, joita prosessi tuottaa.

Alla olevassa kuvassa ”Toiminta-arkkitehtuurin yleiskuva” on esitetty yksinkertaistetusti Kansallisarkiston toiminta-arkkitehtuurin ”meta-malli”.
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Kuva 3. Toiminta-arkkitehtuurin yleiskuva

3.1.1 Toimijat
Kansallisarkiston toimintaan liittyvät ja vaikuttavat sidosryhmät on kuvattu alla olevassa kuvassa.
Uloimmilta reunoilta löytyvät varsinaiset toimijat ja sisemmiltä kehiltä roolit, jota kautta toimijat linkittyvät Kansallisarkistoon. Osa toimijoista kuuluisi useampaa rooliin, mutta kuvassa on esitetty vain merkittävin rooli.
Sidosryhmäkuvauksen lähtökohtana oli ensin tunnistaa keskeisimmät roolit Kansallisarkiston toiminnassa. Tämän jälkeen päärooleille tunnistettiin tarkentavat roolit, jonka jälkeen kuvaan tuotiin varsinaiset
toimijat. Kuva ei sisällä kaikkia sidosryhmiä, vaan on yksi näkymä sidosryhmiin.
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Kuva 4. Kansallisarkiston sidosryhmäkartta

Kansallisarkiston ylin johto ja heidän vastuullaan olevat palvelualueet on kuvattu alla olevassa kuvassa.
Kuva kuvaa hallinnollista organisaatiorakennetta 1.9.2018 alkaen.

Kansallisarkisto

Rauhankatu
17

PL 258, 00171
Helsinki

Puh.
Tel.

029 533
7000

arkisto@narc.fi

Riksarkivet

Fredsgatan
17

PB 258, 00171
Helsingfors

Fax

(09) 176
302

http://www.arkisto.fi

9

Kuva 5. Kansallisarkiston organisaatiokaavio 1.9.2018 alkaen

3.1.2 Palvelut
Kansallisarkiston arkkitehtuurityössä palvelut on jaettu ulkoisiin palveluihin sekä sisäisiin palveluihin. Ulkoisilla palveluilla tarkoitetaan palveluita, jotka tarjotaan Kansallisarkiston ulkoisille asiakkaille (sidosryhmäkartassa aineiston luovuttajat ja hyödyntäjät sekä ohjattavat tahot). Sisäiset palvelut taas ovat
palveluita, jotka ovat tarjolla substanssille.
Alla olevissa kuvissa ”Ulkoisten palveluiden palvelukartta” ja ”Sisäisten palveluiden palvelukartta” on
esitetty palvelukartta edellä mainittujen jakojen perusteella. Kuvissa keltaisella pohjalla esitetyt palvelut
ovat aktiivisia. Toisin sanoen keltaisella pohjalla esitetyt palvelut ovat asiakkaiden saatavilla. Punaisella
pohjalla esitetyt palvelut on tunnistettu ja kuvattu, mutta ne eivät ole tällä hetkellä aktiivisia. Eli ne eivät
ole tällä hetkellä saatavilla.
Lukuun ottamatta Kuvauslupapalvelua ja Tilojen vuokrauspalvelua on kuvassa ”Ulkoisten palveluiden
palvelukartta” esitetyt aktiiviset palvelut julkaistu Väestörekisterikeskuksen hallinnoimassa Palvelutietovarannossa (PTV). Palvelut on PTV:n käyttöönoton yhteydessä kuvattu tekstimuotoisesti kyseisen järjestelmän tietomallin mukaisesti.

Kansallisarkisto

Rauhankatu
17

PL 258, 00171
Helsinki

Puh.
Tel.

029 533
7000

arkisto@narc.fi

Riksarkivet

Fredsgatan
17

PB 258, 00171
Helsingfors

Fax

(09) 176
302

http://www.arkisto.fi

10

Kuva 6. Ulkoisten palveluiden palvelukartta
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Kuva 7. Sisäisten palveluiden palvelukartta

Jokaiselle palvelukartan palvelulle on määritelty seuraavat tiedot:
Taulukko 2. Palveluiden tiedot

Attribuutti

Arvo

Tunniste

Palvelun identifioiva yksilöllinen tunnus

Palvelun omistaja

Palvelun omistavan henkilön nimi

Palvelun suuntaus

Ulkoinen tai Sisäinen

Palvelun tila

Aktiivinen tai Inaktiivinen
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Palvelun omistajan vastuu on Kansallisarkiston kokonaisarkkitehtuurissa määritelty seuraavasti:
Rooli, jolla on kokonaisvastuu kyseisestä palvelusta. Palvelun omistaja on viime kädessä vastuussa
asiakastarpeen huomioimisesta palvelussa. Palvelun omistaja vastaa ylläpidon resursoinnista ja
operatiivisen palvelun laadusta. Palvelun omistajan vastuulla on ohjata palvelun kehittämistä huomioiden strategia, tavoitearkkitehtuuri sekä kehittämisen tiekartta.
Palvelun omistaja on vastuussa palvelunsa toimivuudesta. Esimerkiksi vikatilanteessa palvelun omistaja toimii yhteistyössä muun muassa prosessien sekä sovellusten omistajien kanssa. Palvelun omistaja vastaa myös siitä, että asiakkaita tiedotetaan poikkeusaikatauluista tai muista mahdollisista
vikatilanteista.

3.1.3 Prosessikartta
Alla olevassa kuvassa ”Kansallisarkiston prosessikartta (ydinprosessit)” on kuvattu Kansallisarkiston prosessikartta JHS 152 suositusta mukaillen. Se kuvaa lähtötilanteen, ydinprosessit ja lopputilanteen. Ydinprosesseja leikkaavat johtaminen ja tukitoiminnot muodostavat omat prosessikokonaisuutensa, joilla on
rooli ydinprosessien läpiviennissä.
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Kuva 8. Kansallisarkiston prosessikartta (ydinprosessit)

Ydinprosesseilla tarkoitetaan seuraavia toiminnallisia kokonaisuuksia. Näitä toiminnallisia kokonaisuuksia on avattu myöhemmin prosesseina luvussa 3.1.4 tarkemmin:
Aineiston muodostuksen ohjaus
Ydinprosessi vaikuttaa aineistoon, jota muodostuu arkistonmuodostajan toiminnassa, mutta jota ei ole
vielä vastaanotettu Kansallisarkistoon. Vaikuttaminen tapahtuu mm. koulutusten, ohjeistuksen ja neuvonnan ja säilytykseen vaikuttavien päätösten muodossa.
Aineiston vastaanotto
Vastaanotossa aineisto siirretään Kansallisarkistoon säilytykseen tai vastaanotetuksi, jolloin se siirtyy
Kansallisarkiston hallinnoitavaksi.
Aineiston hallinta
Aineiston hallinta voi esimerkiksi liittyä aineiston säilymiseen tai käyttöön saattamisen parantamiseen
tähtäävään toimintaa.
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Aineiston käyttöön saattaminen
Aineiston käyttöön saattaminen sisältää prosessit, joilla aineisto saadaan tarvitsijoiden käyttöön. Tähän
liittyviä prosesseja ovat esimerkiksi aineiston toimittaminen tarvitsijalle ja oikeuksien hallinta aineistoon
liittyen.
3.1.4 Prosessit
Kansallisarkiston kokonaisarkkitehtuurityössä palveluita toteuttamaan on tunnistettu joukko prosesseja.
Prosessien tehtävänä on tuottaa tuotos, joka mahdollistaa palvelun toteutumisen onnistuneena sen asiakkaalle. Palvelu ei aina toteudu yhdellä prosessilla, joten prosesseja ja tuotoksia voi palvelun taustalla
olla yksi tai useampia. Prosessi voi myös tuottaa joko yhden tai useamman tuotoksen. Tämän lisäksi prosessi voi toteutuakseen tarvita toista palvelua. Kyseinen suhde on myös kuvattu Kansallisarkiston kokonaisarkkitehtuurissa. Prosessia ei voi olla ilman tuotosta, eikä tuotosta voi olla ilman prosessia.
Osa prosesseissa on nimetty siten, että niiden tarkoituksen ymmärtääkseen on tiedettävä palvelu, jota
prosessi toteuttaa. Edellä mainitun tiedon esittäminen on hankalaa tekstimuotoisessa dokumentissa.
Tämän takia alla olevassa taulukossa ”Prosessit ja palvelut” esitetään rinnakkain prosessi sekä palvelu,
jota prosessi toteuttaa.2
Taulukko 3. Prosessit ja palvelut

#

Prosessi

Palvelu

1

Aineistotilauksen käsittely

Asiakaspalvelu

2

Analogisen aineiston järjestäminen

Ei toteuta palvelua

3

Analogisen aineiston kuvailu

Ei toteuta palvelua

4

Analogisen viranomaisaineiston vastaanotto

Analogisen viranomaisaineistojen vastaanottopalvelu

5

Digitoidun aineiston hallinta

Digitoidun aineiston hallinnointipalvelu

2

Esimerkkinä edellä mainitusta haasteesta voidaan esittää säilytyspyynnön käsittely, vuokrauspyynnön käsittely ja säilytyspäätöksen teko. Säilytyspyynnön käsittely ja vuokrauspyynnön käsittely toteuttavat palvelua analogisen aineiston säilyttämispalvelu. Kyseisistä prosesseista tuotoksena syntyy säilytyspäätös, vuokrauspäätös ja lopulta mahdollisesti aineiston (maksullinen) säilytys. Säilytyspäätöksen teko sen sijaan toteuttaa säilytyspäätöspalvelua, jonka tuotoksena syntyy säilytysmuotopäätös viranomaiselle.
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#

Prosessi

Palvelu

6

Digitoidun aineiston indeksointi

Ei toteuta palvelua

7

Digitoinnin valmistelu

Ei toteuta palvelua

8

Digitointi

Ei toteuta palvelua

9

Hallinnon raportointi

Hallinnon raportointipalvelu

10 Hankintaneuvonta

Hankintojen tukipalvelu

11 Heraldinen lausuntoprosessi

Heraldinen palvelu

12 ICT-lähituki

ICT-tukipalvelu

13 ICT-neuvonta

Järjestelmien kehittämispalvelu

14 Julkisten tilojen vuokrauspyynnön käsittely

Tilojen vuokrauspalvelu

15 Jäljennetilauksen käsittely

Asiakaspalvelu

16 Järjestelmien hallinta

Järjestelmien ylläpitopalvelu

17 Järjestelmien kehitys

Järjestelmien kehittämispalvelu

18 Kirjanpito

Ei toteuta palvelua

19 Konservointi

Ei toteuta palvelua

20 Koulutus

Asiakirjahallinnan ja arkistoinnin koulutuspalvelu

21 Kuljetus

Kuljetuspalvelu

22 Kulkuoikeuden hyväksymisprosessi

Toimitilapalvelu

23 Kuvauslupapyynnön käsittely

Kuvauslupapalvelu

24 Käyttöliittymien tilastointi

Käyttöliittymien tilastointipalvelu

Kansallisarkisto

Rauhankatu
17

PL 258, 00171
Helsinki

Puh.
Tel.

029 533
7000

arkisto@narc.fi

Riksarkivet

Fredsgatan
17

PB 258, 00171
Helsingfors

Fax

(09) 176
302

http://www.arkisto.fi

16

#

Prosessi

Palvelu

25 Käyttöluvan käsittely

Asiakaspalvelu

26 Käyttöoikeuksien hallintaprosessi

Käyttöoikeuspalvelu

27 Laitteistojen hallinta

Käyttöoikeuspalvelu

28 Lausuntopyynnön käsittely

Julkishallinnon analogisen aineiston säilyttämisen
neuvonta- ja konsultointipalvelu

29 Maksullinen järjestäminen- ja kuvailu

Luovutettavien aineistojen järjestämis/digitointipalvelu

30 Matkan varaaminen

Matkustuspalvelu

31 Menojen käsittely

Laskupalvelu

32 Oikaisuvaatimuksen käsittely

Asiakaspalvelu

33 Palvelussuhteen hallinta

Palvelussuhteen hallinnointipalvelu

34 Rekrytointi

Rekrytointipalvelu

35 Ryhmäesittelytilauksen käsittely

Ryhmäesittelypalvelu

36 Seulontaprosessi

Säilytyspäätöspalvelu

37 Siivous

Toimitilapalvelu

38 Sisäinen laskenta

Ei toteuta palvelua

39 Syntysähköiseen aineistoon liittyvä konsultointi

Julkishallinnon sähköisen säilyttämisen ja asiakirjahallinnan neuvonta- ja konsultointipalvelu

40 Säilytyspyynnön käsittely

Analogisen aineiston säilyttämispalvelu

41 Säilytyspäätöksen teko

Säilytyspäätöspalvelu

42 Tiedustelun käsittely

Julkishallinnon analogisen aineiston säilyttämisen
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#

Prosessi

Palvelu
neuvonta- ja konsultointipalvelu

43 Tietopalvelun asiakasneuvonta

Tietopalvelun asiakasneuvonta

44 Tietopyynnön käsittely

Tietopyyntöpalvelu

45 Tilajärjestely

Toimitilapalvelu

46 Tukipyynnön käsittely

ICT-tukipalvelu

47 Tulojen käsittely

Laskupalvelu

48 Työaikojen hallinta

Palvelussuhteen hallinnointipalvelu

49 Videointi

Videointipalvelu

50 Viestinnän suunnitteluprosessi

Viestinnän suunnittelupalvelu

51 Viestinnän toteutusprosessi

Viestinnän suunnittelupalvelu sekä viestinnän toteutuspalvelu

52 Vuokrauspyynnön käsittely

Analogisen aineiston säilyttämispalvelu

53 Vuosilomien hallinta

Palvelussuhteen hallinnointipalvelu

54 Yksityisarkistojen hankinta

Analogisten yksityisaineistojen vastaanottopalvelu

Alla olevassa kuvassa ”Substanssiprosessit jaoteltuna ydinprosesseittain” ulkoisia palveluita toteuttavat
prosessit on kiinnitetty Kansallisarkiston ydinprosesseihin. Kuvassa ei ole tukitoimintojen prosesseja.
Osa prosesseista olisi mahdollista kiinnittää myös johonkin toiseen ydinprosessiin. Esimerkkinä tästä
voidaan käyttää digitointia, joka tietyssä kontekstissa on jo nykytilassa esiintynyt osana aineiston hallinnan ydinprosessia. Digitointi voidaan nähdä osana aineiston hallinnan ydinprosessia, sillä sen avulla on
mahdollistettu analogisten aineistojen sijoittaminen passiivisäilytykseen esimerkiksi hajautetusti eri
toimipisteisiin. Toisaalta digitointi voidaan myös nähdä (ratkaisu, johon kokonaisarkkitehtuurityössä on
päädytty) aineiston käyttöön saattamisena. Tämä siksi, että lähtökohtaisesti Kansallisarkiston digitointiprosessia on toteutettu (ja toteutetaan nykytilassa) sen takia, että se nostaa aineiston käytettävyyden
paremmalle tasolle.
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Kuva 9. Substanssiprosessit jaoteltuna ydinprosesseittain

Jokaiselle kuvassa esitetylle prosessille on pyritty määrittelemään seuraavat tiedot:
Taulukko 4. Prosessien tiedot

Attribuutti

Arvo

Prosessin omistaja

Palvelun omistavan henkilön nimi

Prosessin tila

Aktiivinen tai Inaktiivinen
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Prosessin omistajan vastuu on Kansallisarkiston kokonaisarkkitehtuurissa määritelty seuraavasti:
Rooli, joka vastaa prosessin toiminnasta, tuloksesta ja kehittämisestä. Prosessin omistaja vastaa siitä, että omistamastaan prosessista on tehty tarvittavat kuvaukset (BPMN – mallinnus).
Prosessia kehitettäessä on prosessin omistajan vastuulla huomioida arkkitehtuuri (muun muassa arkkitehtuurin nyky- ja tavoitetila), joihin prosessin kehittäminen vaikuttaa.
Jokaisen prosessi tuottaa jonkinlaisen tuotoksen tai tuotoksia. Tuotoksia on kokonaisuudessaan tunnistettu 80 kappaletta. Tuotokset voivat olla aineellisia (esimerkiksi jäljenne) tai aineettomia (esimerkiksi neuvonta).

3.2 Tieto
Tietoarkkitehtuuri on kokonaisarkkitehtuurin osa-alue (domain), joka kuvaa organisaation käyttämät
tiedot sekä tietojen rakenteet ja suhteet.
Tietoarkkitehtuurin kuvauksilla pyritään kuvaamaan ja sen myötä hallinnoimaan paremmin organisaation eri prosesseissa ja järjestelmissä käsiteltävää tietoa. Tiedolla tarkoitetaan toisaalta objekteja jotka sisältävät tietynlaisen tietosisällön, mutta toisaalta tiedolla tarkoitetaan myös metatietoa prosesseista ja
tuotoksista. Päätietoryhmien esityksessä ei ole eroteltu näitä tiedon eri merkityksiä.
Päätietoryhmä on toiminnasta ja tietotarpeista johdettu ylätason tietokokonaisuus. Päätietoryhmiä käytetään tunnistamaan, ryhmittelemään ja luokittelemaan organisaation tietovarantoja ja muodostamaan
siitä hallittava hierarkia. (JHS 179) Päätietoryhmät on muodostettu tunnistettujen tietoryhmien pohjalta.
3.2.1 Tietojen ryhmittelyperiaatteet ja työssä käytetyt rajaukset
Kansallisarkiston arkkitehtuurityössä on tunnistettu aiemmin eri toimintojen vastuualueiden mukaiset
tietoryhmät, sekä piirretty Kansallisarkiston palveluiden käsitemallit. Kuluvana vuonna on käsitelty tätä
jäsennystä edelleen päätietoryhmiksi ja tarkennettu joitain tietoryhmiä tarkemmalle kuvaustasolle. Päätietoryhmät on jäsennelty tämän jälkeen organisaation tunnistamiin ydinprosesseihin. Useat päätietoryhmistä asemoituvat useaan eri ydinprosessiin kuuluviksi, eivätkä rajat tällä kuvastasolla tarkasteltaessa ole useinkaan täysin selkeitä.
Päätietoryhmien mukaista tietoa tuotetaan, tallennetaan ja käytetään eri järjestelmissä manuaalisesti ja
rajapintojen välityksellä, lisäksi niiden tiedot asemoituvat useaan eri tietovarantoon, joita eri järjestelmät hyödyntävät toteuttaessaan yksittäisten toimintojen yksityiskohtaisempia prosesseja. Tässä vaiheessa tietoarkkitehtuurityötä ei ole kuvattu loogisen tason tietovarantoja tai järjestelmien ja tiedon
suhteita. Prosessien yksityiskohtaisempia tietovirtoja on kuvattu pääsääntöisesti vain kehittämisprojekteissa tuottavien ratkaisuarkkitehtuurien yhteydessä, eikä niitä käsitellä tässä esityksessä.
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Tietoarkkitehtuurin seuraavia työvaiheita ovatkin päätietoryhmien ja/tai tietoryhmien ja prosessien yhteensovittaminen kuvauksissa sekä käsiteltävän tiedon rooli eri tietovarannoissa.
Kaikkia kansallisarkiston toiminnassa käsiteltäviä tietoja ei ole tarkasteltu arkkitehtuurityössä. Esimerkiksi tukitoimintojen tietoryhmiä ei ole käsitelty tässä dokumentissa lainkaan. Lisäksi esimerkiksi kirjastotoimintaa ei ole mallinnettu palvelu- tai prosessitasolla ja sen myötä tätä ei ole tietojenkaan osalta käsitelty.
Esityksestä on jätetty myös pois joitain haasteellisesti sijoitettavia tietoryhmiä; esimerkiksi erilaisia raportoinnin tietoja tuotetaan niin Kansallisarkiston omasta toiminnasta kuin esimerkiksi erilaisista asiakas- ja käyttötilastoista näiden muodostaessa tunnuslukuja toiminnan tehokkuuden arviointiin.
3.2.2 Päätietoryhmät ydinprosesseittain
Ydinprosessien mukaisesti esitetyt päätietoryhmät jäsentävät organisaation substanssitoiminnassa keskeiset tietokokonaisuudet.
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Kuva 10. Päätietoryhmät ryhmiteltyinä ydinprosesseittain

Aineiston muodostuksen ohjaus
Sisältää arkistoitavien aineistojen muodostamiseen ja muihin Kansallisarkiston lakisääteisiin tehtäviin
liittyvää ohjeistusta ja koulutusta. Ydinprosessissa syntyy paljon hallinnollista tietoa.
Viranomaisohjeistuksen tiedot
Viranomaisille ja muille aineiston tuottajille kuten kunnille annettavat ohjeistukset aineiston hallinnasta, käsittelystä, järjestämisestä, seulonnasta, sekä kuvailusta.
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Koulutustiedot
Koulutussisällöt ja koulutusten toteuttamisen hallinnolliset tiedot.
Päätöstiedot
Kansallisarkiston tehtäviin ja niiden hoitoon liittyvät suunnittelu, päätös- ja lausuntatiedot. Aineiston seulonnan ja säilytysmuotojen määrityksen suunnittelu- ja päätöstiedot toimivat ohjeistuksina paitsi viranomaiselle jota päätös koskee mutta myös muille aineistojen luovuttajille. Kansallisarkisto tuottaa myös erilaisia lausuntoja osana tehtäviään. Päätöstietoihin kuuluvat siten
mm. heraldiset lausunnot ja Kansallisarkistolle osoitettuihin lausuntapyyntöihin tuotetut lausunnot käsittelytietoineen.
Aineiston vastaanotto
Sisältää aineiston vastaanoton ja siihen liittyvän käsittelyn yhteydessä syntyvää tietoa. Operatiivisessa
toiminnassa viranomaisaineiston vastaanoton yhteydessä syntyvät ja/tai tallentuvat analogisen tai digitaalisen aineiston lisäksi aineiston kuvailutiedot, mutta valitussa näkökulmassa näiden mukaiset päätietoryhmät käsitellään vasta aineiston hallinnoinnin ydinprosessissa.
Luovutustiedot
Viranomaisen tai yksityisen henkilön Kansallisarkiston hallinnoimaksi luovuttaman aineiston
hankintatietoa. Voivat sisältää joissain tapauksissa myös erillisiä sopimustietoja esim. määräajan
säilytettävistä kohteista ja näihin liittyvistä käsittelykäytänteistä. Aineiston käyttöön saattamisen
kannalta keskeiset osat luovutustiedosta integroidaan osaksi aineiston hallinnan tietoa.
Aineiston hallinta
Aineistojen identifioinnin, hallinnan ja uudelleenkäytön tarvitsemia ja ylläpitämiä tietoja.
Aineiston perustiedot
Aineiston rakenne, sisältö ja syntykonteksti kuvaillaan arkistokuvailun keinoin joko ennen aineiston vastaan ottoa tai takautuvasti luovutuksen jälkeen. Aineiston identifioinnin ja sisällön lisäksi
kuvaillaan mm. aineistoon eri tavoin liittyviä henkilöitä ja organisaatioita sekä asiakirjahallinnossa identifioituja tehtäviä, joiden tuloksena aineisto on syntynyt.
Ilmentymätiedot
Ilmentymätietojen avulla hallinnoidaan tietyn aineiston eri manifestaatioita. Aineisto vastaanotetaan tyypillisesti tietyssä olomuodossa; papereina tai alkujaan digitaalisina tiedostoina. Aineisto voidaan myös digitoida. Tiedot sisältävät mm. analogisten ilmentymien ja tähän liittyvän
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säilytysyksikön keskeisiä tunniste- ja kokotietoja sekä digitaalisten ilmentymien tiedostojen tietoja.
Sijoituspaikkatiedot
Kansallisarkistossa hallinnoidaan noin 210 hyllykilometriä säilytysyksiköitä. Ilmentymätietoihin
liittyvät säilytysyksikkö- ja sijoituspaikkatiedot sisältävät tavoitetilassa tiedon kunkin säilytysyksikön vakituisesta sijoituspaikasta ja mahdollisesta reaaliaikaisesta käytöstä Kansallisarkiston prosesseissa. Nykytilassa tiedot on koottu vain osasta säilytysyksiköitä.
Kuntotiedot
Ilmentymätietoihin liittyvät kuntotiedot kertovat analogisen aineiston fyysisestä tilasta tapauksissa, joissa kunto rajoittaa jollain tavalla aineiston käyttöön saattamista tai vaatii henkilökunnan
käsittelytoimenpiteitä.
Toimenpidetiedot
Aineiston ja yksittäisten ilmentymien käsittelystä tallennettavat prosesseja ja hallintoa tukevat
tiedot. Tietoja voidaan kerätä hyvin tarkalla tasolla esim. digitointi- ja konservointiprosesseissa,
mutta niistä muodostetaan keskeisin osin myös koosteita aineiston hallintaa varten. Voivat joissain tapauksissa sisältää myös toiminnan suunnittelua tukevaa tietoa.
Rajoitustiedot
Aineiston perustietojen yhteydessä tallennettavia, rajoituksia kuvaavia metatietoja. Rajoitukset
voivat koskea metatiedon saatavuutta sähköisessä ympäristössä (näyttörajoitukset) tai niissä kuvataan mahdollisia pääsy- ja uudelleenkäyttörajoituksia aineistolle (käyttörajoitukset). Tietoja
tuotetaan ja ylläpidetään, jotta rajoitusten tiedot vastaavat voimassaolevaa lainsäädäntöä. Rajoitustiedot mahdollistavat aineiston ja henkilötietoja sisältävien metatietojen hallitun käyttöön
saattamisen.
Aineiston käyttöön saattaminen
Asiakastilausten (tietopyynnöt, aineistotilaukset) tai erilaisten näyttelylainojen käsittelyssä ja toimittamisessa tarvittavia tietoja.
Tilaustiedot
Asiakkaan Kansallisarkiston tarjoamissa palveluissa identifioima tietotarve muodostetaan tilaukseksi. Tilaustiedot voivat siten sisältää asiakirjakopion, muun tietopyynnön kohteen tai tutkijasa-
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liin tai toiseen toimipisteeseen tilattavan aineiston riittävällä tavalla identifioivat tiedot, mutta
myös tarvittaessa myös asiakkaan perustelut tiedon tai aineiston käyttöön saamiselle.
Asiakastiedot
Tiedot asiakkaasta tilauksen käsittelyä ja toimittamista varten.
Oikeustiedot
Asiakkaalle myönnettyjen oikeuksien tiedot, esim. pääsylupa tiettyyn aineistoon tai käyttöoikeus
tiettyyn palveluun tai aineistoon tietyssä palvelussa. Oikeuksien myöntämiseen liittyvät hallinnolliset käsittelytiedot on sijoitettu tilausten käsittelytietoihin.
Tilausten käsittelytiedot
Tietopyyntö- tai tutkijasalitilauksien käsittelyssä syntyvät hallinnolliset tiedot.

3.3 Tietojärjestelmä
Luvussa on kuvattu tietojärjestelmät, jotka usein koostuvat käyttöliittymistä, sovelluslogiikasta ja tietokannoista, jotka näkyvät palveluina käyttäjille tai toisille järjestelmille, joita käytetään eri toimintojen
prosesseissa ja palveluissa.
Kansallisarkiston tietojärjestelmät noudattavat pääsääntöisesti SOA periaatetta ja ne ovat toteutettu
kolmikerrosarkkitehtuurin mukaisesti. Suurimmalle osalle vanhemmista järjestelmistä on rakennettu
SOAP rajapinnat, jotta järjestelmissä olevat tiedot on saatu käytettäväksi myös muihin järjestelmiin.
Tässä dokumentissa on kuvattu vain ne keskeisimmät järjestelmät, jotka mahdollistavat ydinprosessien
toimimisen. Tässä dokumentissa ei ole kuvattu niitä järjestelmiä, jotka mahdollistavat perusinfrastruktuurin toimimisen (Esim. sähköposti, etäneuvottelu, DHCP palvelu, DNS palvelu yms.).
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Kuva 11. Tietojärjestelmäkartta
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Aineiston muodostuksen ohjauksen järjestelmät
Arkistowiki
Wikipohjainen informaatiosivusto, joka sisältää arkistoinnissa ja asiakirjahallinnossa käytettäviä
termejä ja käsitteitä.
Kurssijärjestelmä
Ilmoittautumispalvelu Kansallisarkiston järjestämiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin.
Aineiston vastaanoton järjestelmät
PAS-EKA
Järjestelmä alkujaan digitaalisen aineiston säilytykseen siirtoon.
VAKKA extranet
Järjestelmä, joka mahdollistaa tietoaineistojen itsenäisen kuvailun ja luetteloinnin. Tiedot voidaan siirtää Kansallisarkiston VAKKA tietokantaan. Järjestelmä on alun perin tarkoitettu Kansallisarkiston ulkopuolisten käyttäjien käyttöön.
Aineiston hallinnan järjestelmät
AARRE
Kansallisarkiston paperimuotoisen aineiston kuvailun ja luetteloinnin järjestelmä.
Aarre järjestelmän piiriin kuuluu tietoja Kansallisarkistossa olevista, pääasiassa puolustusvoimien
ja puolustushallinnon aineistoista sekä maanpuolustukseen liittyvien yksityisarkistojen aineistoista.
AHJ
Kansallisarkiston tilojen hallinnan ja analogisten aineistojen sijainninhallinnan toteuttava järjestelmä.
Aineiston logistiikan järjestelmä
Paperimuotoisen aineiston digitaaliseksi saattamisen seurantaan tarkoitettu työkalu. Järjestelmän avulla aineiston siirtoa digitointiin ja digitoinnin työnkulkua voidaan seurata.
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Digitoidun aineiston hallinta
Koostuu useista toiminnoista, joiden avulla varmistetaan digitoinnin laadunvalvonta, säilyttäminen ja aineiston jakelu digitaaliarkistolle ja Astialle.
Konservoinnin dokumentoinnin järjestelmä
Paperimuotoiseen aineistoon kohdistuvien toimenpiteiden dokumentointiin tarkoitettu järjestelmä.
VAKKA
Kansallisarkiston paperimuotoisen aineiston kuvailun ja luetteloinnin järjestelmä. Se sisältää keskeisimmät tiedot Kansallisarkistossa olevista aineistoista.
Aineiston käyttöön saattamisen järjestelmät
Astia
Kansallisarkiston asiakas- ja tilausjärjestelmä, jonka avulla Kansallisarkiston asiakkaat voivat tilata
selvityspyyntöjä Kansallisarkiston hallinnassa olevista aineistoista ja tilata paperimuotoisia aineistoja Kansallisarkiston toimipisteiden tutkijasaleihin. Järjestelmän avulla voi myös käyttää digitoituja aineistoja.
Digitaaliarkisto
Järjestelmä Kansallisarkiston digitoidun aineiston käyttämiseen.
Europeana Heraldica
Sisältää tällä hetkellä noin 2200 kunnallisvaakunaa Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta.
Lisäksi siinä on 1000 Kansallisarkiston Heraldica-kokoelmaan kuuluvaa viranomaisten sinettiä.
Arkistojen Portti
Eri arkistojen yhdessä kehittämä ja ylläpitämä verkkopalvelu, jonka avulla saa neuvoja ja vinkkejä
paperimuotoisten sekä jo digitoitujen aineistojen käytöstä. Sisältöä kehitetään ajan mittaan siten, että se auttaa yhä useampien aineistoryhmien käytössä.
Tutkimustietokannat
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Kansallisarkisto ylläpitää usean tutkimushankkeen lopputuloksena syntyneen tietokannan hakupalvelua.
Verkkonäyttelyt
Kansallisarkisto on tuottanut useita eri verkkonäyttelyitä eri aiheista. Osa verkkonäyttelyistä
hyödyntää verkkonäyttelyt – alustaa ja vanhemmat näyttelyt ovat yksinkertaisempia staattisia
verkkosivustoja.
Tukitoimintojen järjestelmät
Asiankäsittelyjärjestelmä
Järjestelmä jota käytetään kaikissa sellaisissa Kansallisarkiston prosesseissa, joissa tuotetaan
Kansallisarkiston viranomaistoiminnan tuloksena syntyneitä asioita.
Intranet
Sisäinen tiedotuskanava Kansallisarkiston henkilökunnalle.
Kieku
Kieku-ratkaisu sisältää yhteiset talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit, yhteisen Kiekujärjestelmän ja se toteuttaa valtionhallinnon yhteistä seurantakohdemallia. Valtionhallinnon yhteinen ratkaisu.
M2
Matkanhallintajärjestelmä. Valtionhallinnon yhteinen ratkaisu.
Rondo
Rondo on tietojärjestelmä menotositteiden käsittelyyn ja asiakirjojen arkistointiin. Valtionhallinnon yhteinen ratkaisu.
Tilha
Tilha on valtionhallinnon sähköinen tilaustenhallintajärjestelmä, jonka avulla voidaan tehostaa
valtionhallinnon hankintaprosesseja. Valtionhallinnon yhteinen ratkaisu.
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3.4 Teknologia
Kansallisarkiston nykytilan arkkitehtuuriin ei ole systemaattisesti kuvattu teknologia-arkkitehtuuria. Tähän ei ole tunnistettu merkittävää tarvetta nykyisessä arkkitehtuurin kypsyydessä. Nykytilassa on kuitenkin joitakin teknologian näkökulmasta merkittäviä asioita, jotka tulee huomioida päivittäisessä toiminnassa ja etenkin kehittämisessä.
1) Digitointi
a. Kansallisarkisto on digitoinut useamman vuoden (1999->) aineistoaan ja digitoinnin volyymi on kasvanut jatkuvasti. Vuonna 2017 digitoitiin yhteensä n. 18 000 000 kuvaa.
b. Kasvanut volyymi vaatii ohjelmistojen lisäksi mm. erilaisia fyysisiä laitteistoja digitoinnin
suorittamiseen. Vastaavasti tiedonsiirtokapasiteetin tulee olla riittävä sillä digitoinnin yhteydessä aineistosta tuotetaan arkisto ja käyttökappaleet, joiden formaatit ovat TIFF ja
JPEG. Etenkin TIFF tiedostokoot ovat merkittäviä.
2) Fyysinen arkistoaineisto
a. Fyysisen arkistoaineiston säilytykseen liittyy useita eri vaatimuksia, joita määritelty esim.
Määräys ja ohjeet arkistotiloista 2013 –dokumentissa
b. Luonnollisesi Määräykset ja ohjeet velvoittavat myös Kansallisarkistoa
c. Määräys ottaa kantaa esisijassa asioihin, joilla pyritään varmistamaan, että arkistotilat
suojaavat
i. aineistoa vedeltä ja haitalliselta kosteudelta,
ii. tulelta ja palokaasuilta,
iii. liialliselta lämpenemiseltä ja valolta,
iv. ilman epäpuhtauksilta,
v. ilkivallalta, vahingonteolta ja luvattomalta käytöltä
vi. poikkeusoloissa
Teknologia-arkkitehtuuri on siirtynyt viime vuosina enemmän ja enemmän Kansallisarkiston ulkopuolelle
ylläpidettäväksi. Ylläpitäjinä toimivat pääsääntöisesti Valtori ja CSC, joskin myös Kansallisarkistolla on itselläänkin teknologia-arkkitehtuuria ylläpidossaan. Yleisesti voidaan sanoa, että fyysinen taso on ensisijaisesti siirtymässä ulkopuolelle ylläpidettäväksi, mutta esimerkiksi käsitteellisellä ja loogisella tasolla
Kansallisarkistolla on isompi rooli. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Kansallisarkisto itse
määrittää mitä teknologioita käytetään etenkin sen käyttämissä TOSI-järjestelmissä3.

3

Toimialasidonnaisissa
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3.5 Kerroskuvaus
Alla olevassa kuvassa on kuvattu yksinkertaistettuna Kansallisarkiston nykytilan kerroskuvaus. Kuvauksessa on kuvattu yleisellä tasolla suhteen palveluiden, prosessien ja tietojärjestelmien välillä. Suhteita ei
ole kuvattu kerrosten sisällä lainkaan. Kuvassa on myös yhdistetty palveluita (Konsultointipalvelut) ja jätetty pois palveluita (Tilojen vuokrauspalvelu).

Kuva 12. Nykytilan kerroskuvaus, yksinkertaistettu
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4

Tavoitetila
Arkkitehtuurin tavoitetilan keskeisin syöte on Kansallisarkiston strategia. Tavoitetila on muodostettu
strategian ja nykytilan pohjalta. Tavoitetilan suunnittelussa on huomioitu myös Kansallisarkistoon liittyvät arkkitehtuurit ja niiden vaikutus. Tavoitetilan arkkitehtuurissa osa kuvatuista kohteista on varsinaisia
konkreettisia ratkaisurakennuspalikoita eli esimerkiksi jo tiedossa olevia järjestelmiä ja toisaalta osa kuvatuista kohteista on vasta arkkitehtuurirakennuspalikoita, joista tiedetään vasta yleiskuvaus tai vaatimukset haettavalle ratkaisulle.
Tavoitetilaa valottaa osaltaan myös seuraavan luvun kehittämisen tiekartta ja siinä kuvatut projektit.

4.1 Liiketoimintamalli
Kansallisarkiston tavoitetilan liiketoimintamalli nuodattelee JHS 179 visualisointien mukaista liiketoimintamallia, jossa ei ole mukana kyvykkyyksiä. Liiketoimintamalli kuvaa Kansallisarkiston palvelut, asiakkaat,
palvelukanavat ja arvolupauksen.
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Kuva 13. Tavoitetilan liiketoimintamalli, yksinkertaistettu

Valtaosa Kansallisarkiston palveluista on tarjottu verkon kautta ja käyttäjät ovat siirtyneet pitkälti verkkopalveluiden käyttäjiksi, mikäli tämä on mahdollista. Tämä pätee siis kaikkiin aineiston muodostuksen
ohjauksen, aineiston vastaanoton ja aineiston käyttöön saattamisen palveluihin.
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4.2 Kerroskuvaus
Kansallisarkiston arkkitehtuurin tavoitetilan kuvaus on hyvin paljon epätarkemmalla tasolla kuin nykytilan kuvaus. Tavoitetilan kuvauksessa on systemaattisesti kuvattu vain palvelut, prosessit ja näissä käytettävät järjestelmät sekä näiden väliset suhteet. Tätä kokonaisuutta on avattu alla olevassa yksinkertaistetussa kerroskuvauksessa. Kuvauksessa on kuvattu yleisellä tasolla suhteen palveluiden, prosessien
ja tietojärjestelmien välillä. Suhteita ei ole kuvattu kerrosten sisällä lainkaan.

Kuva 14. Tavoitetilan kerroskuvaus, yksinkertaistettu
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5

Kehittämisen tiekartta

Kansallisarkiston keskeisimmät kehittämisprojektit vuonna 2018 on esitetty alla olevassa taulukossa.
Taulukko 5. Kansallisarkiston keskeisimmät kehittämiskohteet/-projekti

Nimi

Tavoite

AHAA käyttöönotto

Ottaa käyttöön AHAA Kansallisarkiston aineistojen metatietojen hallinnan järjestelmänä hallitusti.

Astia kehitys

Uudistaa Astia verkkopalvelua huomioiden AHAAn käyttöönotto, asiakkaiden
muutostoiveet, SAPAan vastaanotettavat aineistot ja uusimuotoiset aineiston
käyttötavat.

Aineiston käyttöoikeuksien hallinta

Luoda ratkaisu aineistojen käyttöoikeuksienhallintaan Kansallisarkiston tarpeisiin.

Keskusarkiston käyttöönotto

Ottaa uusi Mikkelin keskusarkisto käyttöön yhtenä Kansallisarkiston aineiston
säilytyspaikkana.

Massadigitointi

Toteuttaa valtionhallinnon ja kunnilta maakunnille siirtyvien aineistojen laajamittainen ja kokonaisvaltainen digitointi vuoteen 2030 mennessä.

SAPA

Toteuttaa ja ottaa käyttöön digitaalisen aineiston vastaanoton palvelu- ja järjestelmäkokonaisuuden.

Viranomaispalveluiden Uudistaa viranomaisille tarjottua palvelukokonaisuutta liittyen aineiston muouudistus
dostuksen ohjaukseen ja aineiston vastaanottoon.
READ

Mullistaa historiallisten arkistoaineistojen käyttö kehittämällä käsikirjoitetun
tekstin tunnistamista.

Alla olevassa kuvassa on jäsennelty kehittämisprojektit ydinprosessien mukaan. Kuva visualisoi sitä, miten paljon kukin kehittämisprojekti vaikuttaa kyseessä olevaan ydinprosessiin. Esimerkiksi SAPA-projekti
vaikuttaa eniten aineiston muodostuksen ohjaukseen ja aineiston vastaanottoon, mutta myös aineiston
hallintaan. Toisaalta aineiston käyttöoikeuksien hallinnan kehittäminen on hyvin selkeästi aineiston
käyttöön saattamista, mutta sillä on pieni ulottuvuus myös aineiston hallintaan.
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Kuva 15. Isoimpien kehittämiskohteiden ja ydinprosessien suhde.

Aikataulullisesti kehittämisprojektit asemoituvat alla olevan kuvan mukaan. Suuri osa kehittämisprojekteista, jotka kuvassa on esitetty päättyvän vuoteen 2020, jatkuu kuitenkin pitemmälle. Esimerkiksi massadigitoinnin on tarkoitus jatkua aina vuoteen 2030 saakka. Aikarajaus on tehty Kansallisarkiston strategian mukaan.
Kansallisarkiston toiminnan ja talouden suunnitelmassa katsotaan jo pidemmälle tulevaisuuteen kuin
vuoteen 2020 saakka. Suunnitelmassa on kuvattu myös kohteita, joita ei ole huomioitu tässä esitetyssä
kehittämisen tiekartalla toistaiseksi. Merkittävimpiä poisjääneitä kohteita ovat digitaalisten yksityisaineistojen vastaanoton kehittäminen, kansallisen arkistokuvailunkehittäminen sekä kokonaisuudessaan
sisäisten palveluiden kehittäminen.
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Kuva 16. Kansallisarkiston kehittämisen tiekartta
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6

Kokonaisarkkitehtuurityön hallinta
Kokonaisarkkitehtuurityön hallinta on kuvattu Kansallisarkiston kokonaisarkkitehtuurin hallintamallissa.
Hallintamallissa on kuvattu kokonaisarkkitehtuurityön linkittyminen johtamiseen ja kehittämiseen kuten
strategiatyöhön, TTS:ään ja tulossopimuksiin. Hallintamalli kuvaa myös kokonaisarkkitehtuurityön roolit
ja prosessit sekä organisoitumisen.
Hallintamalli määrittää kokonaisarkkitehtuurityön toistuvaksi ja toistuviksi prosesseiksi, joita viedään läpi vuosittain. Kokonaisarkkitehtuurin vuosikellon on linkitetty Kansallisarkiston vuosikelloon. Jokaiseen
”kehittämiskierrokseen” kuuluu osana myös hallintamallin päivittäminen, joten hallintamalli päivittyy
jatkuvasti. Päivitykset ovat olleet alkuvaiheessa hallintamallin laajentamista prosessien osalta sitä mukaan kun arkkitehtuurityön kypsyystaso lisääntyy.
Alla olevassa kuvassa on esitetty Kansallisarkiston kokonaisarkkitehtuurityön hallintamallin prosessit sekä näiden väliset suhteet.

Arkkitehtuurin
tavoitetilan
päivittäminen

Arkkitehtuurivision
päivittäminen

Kehittämisen
suunnittelu

Kypsyystasoarviointi

Strategian päivitys

Arkkitehtuurin
hallinta
kehittämisprojektei
ssa

Arkkitehtuurin
nykytilan
päivittäminen
Kehittämiskohteide
n perustietojen
tuottaminen

Arkkitehtuurituotos
ten hyväksyntä

Kehittämiskohteide
n arviointi

Arkkitehtuurityön
viestintä

Muutostenhallinta

Kuva 17. Kansallisarkiston kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin prosessit
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Hallintamallin osalta voidaan kuitenkin todeta, että kaikkia prosesseja ei ole kuvattu sillä tarkkuustasolla,
että näitä voitaisiin noudattaa yhteisesti ymmärrettävällä tavalla. Esimerkiksi arkkitehtuurinhallinta kehittämisprojekteissa on hyvin riippuvaista myös projektissa olevasta arkkitehtuuriosaamisesta, johon
arkkitehtuuriryhmä ei aina voi vaikuttaa. Vastaavasti kehittämisen suunnittelu ja varsinkaan sen alakohdat eivät toteudu suunnitellusti. Tähän syynä ovat esimerkiksi kehittämiskohteiden kokoluokkien merkittävät erot, joita ei ole kyetty huomioimaan tarpeeksi.
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7

Yhteenveto
Tämä dokumentti kuvasi yleisellä tasolla ja yksinkertaistettuna Kansallisarkiston kokonaisarkkitehtuuria.
Tämä on yksi näkymä arkkitehtuuriin ja palvelee tietyssä tarkoituksessa tiettyjä sidosryhmiä. Mikäli sinulle lukijana heräsi kysymyksiä tai haluat saada lisätietoa Kansallisarkiston kokonaisarkkitehtuurista,
olethan yhteydessä arkkitehtuuri(at)arkisto.fi. Luomme tarvittaessa näkymiä arkkitehtuuriimme myös
sidosryhmille.
Kuten todettu, dokumentin näkymät ovat yksinkertaistuksia ja niiden taustadatana on toiminut ArchiMate notaatiolla tuotetut kuvaukset. Yksinkertaistuksen tavoitteena on ollut luoda pidempään ajantasainen sekä tarjota visualisointeja hyödynnettäväksi ilman, että tarvitsee olla perehtynyt mihinkään
tiettyyn notaatioon. Visualisoinneissa tuottamisessa suuri vaikutus on ollut myös käytettävyydellä. Kuvissa esitettävien kohteiden määrää on ollut pakko rajata käytännön syistä.
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