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käyttöönotto Turun yliopistossa –
Organisaation näkökulma



• PitkäAikaisSäilytys (PAS) tarkoittaa digitaalisen information 
säilyttämistä ymmärrettävänä ja käytettävänä satoja vuosia

• Luotettava pitkäaikaissäilyttäminen edellyttää sisällön eheyden 
aktiivista valvontaa ja monenlaisiin riskeihin varautumista

• OKM toimii palvelun rahoittajana / myöntää käyttöoikeuden PAS-
palveluun. CSC on PAS-palveluiden tuottaja 

• PAS-palvelu tarjoaa tukea palvelun käyttöönottoon
• tarkoituksena on madaltaa organisaatioiden kynnystä saavuttaa vaaditut 

PAS-valmiudet ja vähentää tähän tarvittavia resursseja.

• PAS-palvelu takaa aineiston eheyden, mutta ei tarjoa käytön 
palveluita (varsinaiset käyttökappaleet tulee olla itsellä).

Mikä on PAS-palvelu?



• Turun yliopistolla ei ollut tarjota ratkaisua aineistojen 
pitkäaikaissäilytykseen

• Aineistojen pitkäaikaissäilytys ei ole yksinomaan tekninen 
haaste vaan edellyttää myös toiminnallisia, tiedollisia, 
taidollisia, taloudellisia ja juridisia valmiuksia

• PAS-palveluun halutaan valita säilytettäväksi Turun yliopiston 
kansallisesti merkittävät aineistot. Halutaan varmistaa näiden 
aineistojen säilyminen tuleville sukupolville.

Miksi Turun yliopisto halusi liittyä PAS-
palveluun?



• Liittymisessä ei ole suoria rahallisia kustannuksia, mutta vaatii
henkilöresursseja

1. OKM:n hyväksynnän hakeminen ja sopimuksen allekirjoittaminen CSC:n
kanssa

2. PAS-palvelun käyttöönottoprosessin läpikäyminen
3. Turun yliopiston PAS-prosessin luominen:

• Organisaation valintaprosessi PAS-palveluun valittaville aineistoille
• Organisaatiossa olevat PAS-palveluun liittyvät tehtävät ja vastuuyksiköt
Aineiston valmistelu ja organisaation tukipalvelut:
• Aineistojen tietosuojan ja sopimusasioiden läpikäynti
• Aineistojen pakettien suunnittelu, kokoaminen ja koonnin dokumentointi
• Aineistojen kuvailu
• Aineistojen paketointi
• Aineistojen siirtäminen PAS-palveluun

Mitä käyttöönotto edellyttää? 



• Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen 
arkiston tarve aineistojen 
pitkäaikaissäilyttämiseen
• Saanut TY:n aineistorahoitushaussa 2018 

rahoituksen vuosille 2018-2023.
• Esitys pilottiaineistoksi TY:n

tutkimusneuvosto

• Pilotoinnin perusteella luodaan kriteeristö ja 
hakuprosessi muille Turun yliopiston PAS-
palveluun valittaville aineistoille

• Pilotoinnin jälkeen TY:n PAS-palveluprosessi 
käsitellään tutkimusneuvostossa ja 
keskustellaan jatkotavoitteista

• Pilotointi kertoo myös miten yliopiston tulee 
resursoida PAS-palvelun käyttöä jatkossa

PAS-palvelun käyttöönotto – Pilotointi ja 
sen tarkoitus



1. Turun yliopiston päätös liittymisestä PAS-palveluun ja pilotoinnin 

aloittamisesta HKT-arkiston aineistoilla

 Turun yliopiston tutkimusneuvoston kokous elokuussa 2020

2. Turun yliopiston PAS-sopimusyhteyshenkilö lähettää OKM:lle hakemuksen 

PAS-palveluun liittymisestä 

 Syyskuu 2020 (Myöntö: 20 TT)

3. OKM ilmoittaa organisaatiolle ja CSC:lle päätöksestä 

 Lokakuu 2020

4. TY:n ja CSC:n välille solmitaan palvelusopimus ja käyttöönotto voi alkaa.

 Helmikuu 2021

Turun yliopiston liittyminen PAS-
palvelun käyttäjäksi - Aikataulu
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Turun yliopiston alustava suunnitelma PAS-
palvelun käyttöönottoprosessista jatkossa



UUTINEN: Turun yliopisto liittyy kansallisen pitkäaikaissäilytyspalvelun käyttäjäksi

Kiitos!

Kaisa.Hakkila@utu.fi

https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/turun-yliopisto-liittyy-kansallisen-pitkaaikaissailytyspalvelun-kayttajaksi

