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Kokouksen avaus

• Todetaan läsnäolijat

• Esityslistan hyväksyminen

• Edellisen kokouksen muistio



Kulttuuriperintö-PAS-palvelusopimukset
Tapahtunut edellisen PAS-yhteistyöryhmän jälkeen

• Huhtikuun loppu: Viimeisin versio lähetetty hyödyntävien organisaatioiden 

sopimusyhteyshenkilöille

oYksi kommentti (pyyntö poistaa viittaus kumottuun henkilötietolakiin)

• Touko-kesäkuu: Organisaatioita on pyydetty tarkistamaan yhteystietonsa ja 

täyttämään tarvittaessa käsittelytoimien kuvaus

oStatus (17.6.2019 klo 12):

oSopimus OK ja toimittaneet käsittelytoimien kuvauksen: Celia, Musiikkiarkisto ja Kotus

oSopimus OK ja pyytäneet aikaa käsittelytoimien kuvaukseen: Kansallisarkisto, FSD, KAVI

oMuut ei ole vastanneet (eli työstävät asiaa): Kansalliskirjasto, Museovirasto, SLS

• Sopimuspohja tullaan julkaisemaan digitalpreservation.fi:ssä



Vuosikellon mukainen määritysten päivityskierros 2019

• Webropol -kysely (20.6-30.8.2019)

• Muutosehdotuksien käsittely yhteistyöryhmän syyskuun kokouksessa

• Dokumenttien päivitys (CSC)

o15.11.2019 mennessä yhteistyöryhmän kommentoitavaksi

oTyöpajoja tarpeen vaatiessa

• Määritysten hyväksyntä yhteistyöryhmän joulukuun kokouksessa



EARK3 projektin esittely (Markus Merenmies)



PAS-palvelun uudet ominaisuudet Q2/2019 

• Digitaalisten objektien analysointikomponentti

• Paketointikomponentin parannukset:
o Analysointikomponentin integrointi 

paketointikomponenttiin

o Tapahtumien linkitys useampaan tiedostoon

• Säännöllisten eheystarkastusten 
automatisoinnin jatkokehitys ja täydentäminen 
raportoinnin näkökulmasta

• ISO27001-auditointi suoritettu hyvillä 
arvosanoilla

• Duplikaatti-SIPien hylkääminen ja 
päivityspakettitoiminto (rajoitettu 
toiminnallisuus)

• Tarkastusraporttien nouto REST-rajapinnassa, 
myös yhteensopivuus vanhojen määritysten 
mukaisten pakettien kanssa

• Fairdata-PAS:
o Tiedostojen väliaikainen säilytyspalvelu

o Hallintaliittymän parantaminen (käytettävyys, 
levytilatiedot, aineistokokonaisuuksien 
visualisointi)

o Uudistetun paketointikomponentin integrointi

o IDA-integraation jatkokehitys



PAS-palvelun säilytyksen tilanne ja käynnissä olevat käyttöönotot
Tuotannossa olevat organisaatiot

Organisaatio Aineistoa (Tt) Säilytyspaketteja

Kavi 218,31 539

Kansallisarkisto / Kansallisarkiston vastaanottamat alkujaan digitaaliset 
valtionhallinnon asiakirjalliset aineistot 

0,27 379 

Kansallisarkisto / VAPA-järjestelmään siirretyt tietoaineistot 0,14 389 

Kansalliskirjasto / Kulttuuriaineistolain nojalla kerätyt aineistot 138,04 1 299 920 

Kansalliskirjasto / Kansalliskirjaston digitoimat kulttuuriperintöaineistot 14,73 3 888 

KOTUS 9,71 403 

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 0,01 1 298 

Yhteensä 381,21 1 306 816 



PAS-palvelun säilytyksen tilanne ja käynnissä olevat käyttöönotot
Käynnissä olevat käyttöönotot 

• Celia: Paketointikomponentin integraatio käynnissä.

• HY/Täpläverkkoperhoset: Hyvin lähellä käyttöönottoa. Ensimmäinen 
hallintaliittymää ja paketointipalvelua hyödyntävä organisaatio  (FD PAS)

• Kansallisgalleria: Tiedostomuodoissa päästy tulokseen, muu suunnittelu 
käynnissä, paketointikomponenttia testataan, ja siihen tarvittaneen täydennyksiä 
natiivitiedostojen tukemiseksi. Sovittu tavoitteeksi, että tuotantovalmius 
saavutetaan tänä vuonna.

• Museovirasto: Käyttöönottosuunnittelu käynnissä

• Musiikkiarkisto: Paketointikomponentin testaaminen käynnissä.

• Svenska Litteratursällskapet SLS: Paketointikomponentin integraatio käynnissä, 
toivovat muutamia täydennyksiä paketointikomponenttiin.



Ilmoitusasiat

• Paketointikomponentti koulutus järjestettiin 16.4.2019

oOsallistujia n. 30 (20 paikan päällä ja 10 etänä)

oKoulutusmateriaalit löytyvät githubista

oOsallistujien palaute varsin positiivista

• Päivitetyt määritykset julkaistu

oSuomeksi ja englanniksi

• Digitaalinen kulttuuriperintömme 2019 -seminaari 6.9.2019 Oodissa

https://github.com/Digital-Preservation-Finland/siptools-workshop-2019


Kokouksen päättäminen

• Muut asiat

• Seuraavat kokoukset

o27.9.2019 klo 9:30 (paikka?)

o13.12.2019 klo 9:30 (CSC)

• Kokouksen päättäminen


