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SAPA-hankkeen taustaa

• Hanke perustuu hallituksen 24.9.2016 strategiaistunnossaan tekemään linjaukseen, jonka mukaan ”uudet 

arkistoitavat aineistot arkistoidaan jatkossa vain sähköisenä” sekä linjaukseen pohjautuvaan 

valtioneuvoston 21.6.2017 antamaan periaatepäätökseen, jonka mukaan asiakirjallisten aineistojen 

sähköisellä arkistoinnilla ja digitoinnilla tavoitellaan niiden saatavuuden ja käytettävyyden olennaista 

parantumista sekä viranomaisten toiminnan tehostumista

• Valtioneuvoston 21.6.2017 periaatepäätös asiakirjallisen aineiston digitoinnista ja arkistoinnista toteaa 

SAPA-tietojärjestelmästä: ”Opetus- ja kulttuuriministeriö määrittää yhteistyössä valtiovarainministeriön ja 

Kansallisarkiston kanssa asiakirjallisen aineiston digitoinnissa ja arkistoinnissa tarvittavan 

kokonaisarkkitehtuurin sekä toimintamallit ja toimenpiteet tietojärjestelmien kehittämiseksi.” 

• SAPA-hanketta ohjattiin vuoden 2019 loppuun saakka OKM:n ja VM:n toimesta, mutta vuodesta 2020 

eteenpäin hanketta toteutettiin yhdessä CSC:n ja Kansallisarkiston kanssa, OKM:n ja VM:n siirryttyä 

seurantaryhmään.

• Rahoitus hankkeelle tulee OKM:ltä vuoden 2022 loppuun saakka, jonka jälkeen Kansallisarkisto tilaa 

jatkotyöt suoraan CSC:ltä.
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SAPA-hanke – edistyminen ja käytännön työ tähän mennessä

Vaihe 1:

- Digitoidun aineiston
rajapintavastaanotto

- Käyttökappaleiden haku

- Yksinkertaistettu
siirtokäyttöliittymä

Vaihe 2:

- Sähke2-vastaanotto

- Migraatiot

- Käyttöliittymät/seuranta

Vaihe 3:

- Käyttöliittymät

- Aineistojen hallinta

- Käyttäjien/asiakkuuksien
hallinta

• Tällä hetkellä SAPA tarjoaa sekä rajapinnat että käyttöliittymät siirroille, sekä rajapinnat aineistojen käytölle, 
ml. luvitukset (käyttökappaleiden haku sekä aineistojen palauttaminen)

• Vuoden 2022 aikana valmistuu:
o Kontekstimetatietojen luominen/hallinta, sekä yleisesti käyttöliittymien toimintojen lisääminen
o Eheystarkistukset
o Asiakkuuksien ja sopimusten hallinta

• Kehitystyötä on tehty tiiviissä yhteistyössä Kansallisarkiston ja CSC:n kesken, ketterästi Scrum-mallilla, 
Kansallisarkistolta tullessa tuoteomistajuus, ja CSC:ltä kehitystyöstä vastaaminen (ScrumMaster).
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1/2020



SAPA osana PAS-arkkitehtuuria
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SAPA – vastaanotto ja paketointi

• SAPA ottaa vastaan siirtoja määritetyssä rakenteessa

o Tuettuja rakenteita: digitoitu kuva-aineisto, tietokantavedokset ja sähke-siirrot

• SAPA tuottaa siirretyistä aineistoista siirtopaketteja (SIP) ja lähettää ne PAS-

palveluun säilytettäväksi

• SAPA hakee kuvailevat metatiedot sekä tiedostojen tunnisteet AHAA:sta ja 

liittää ne osaksi SIP:ejä

o Tiedostojen lisäksi SAPA luo AHAA:seen digitaalisia ilmentymiä ja elinkaaritapahtumia, 
jotka kuvaavat  digitaalisen aineiston siirtoa ja pitkäaikaissäilyttämistä

• SAPA luo ja hallinnoi siirretyille aineistoille käyttökopioita

o Käyttökopiot ovat käytettävissä Kansallisarkiston järjestelmien (kuten Astia) kautta

• Myös säilytettävän aineiston jakelu (SAPA:ssa ”Aineiston palautus”) on 

toteutettu

sip:ejä


Sisääntulevien siirtojen rakenne (ei sähke)

• Paketilla yksilöivä tunniste (esim. AHAA-tunniste) 

juurihakemiston nimenä

• Tallekappaleet ”master”-nimisessä kansiossa -> tiedostot 

paketoidaan SIP:iin

o digitoitu-kuva aineisto: tiff, jpeg

o tietokantavedos: csv, xml, json, (tulevaisuudessa myös SIARD)

• Digitoidun kuva-aineiston tekninen metatieto ”mix”-nimisessä 

kansiossa

• Käyttökappaleet, dokumentaatio ja paikalliset XML-skeemat 

omiin kansioihinsa (jos niitä on)

o dokumentaatio ja XML-skeemat mukaan SIP:iin

o käyttökappaleet (myös ocr) säilytetään SAPA:ssa



Sisääntulevien siirtojen rakenne (sähke)

• Paketilla yksilöivä tunniste (esim. AHAA-tunniste) 

juurihakemiston nimenä

• sahke.xml juurihakemistossa

• Paketin rakenne muuten vapaa, koska sahke.xml sisältää 

kaikkien tiedostojen suhteelliset polut

• Tallekappaleet 

o sähke: teoriassa (lähes) mikä tahansa säilytys- tai siirtokelpoinen 
muoto



SAPA-paketointi – aineisto SIP:eiksi

• Automaattinen paketointityövuo

o toimii aivan kuten PAS-palvelun automaattinen vastaanotto (python-luigi)

o rakennettu paketointikomponentin (siptools) ympärille

• Vastaanotetut siirrot tarkistetaan ja validoidaan

o siirron eheys

o paketin rakenne

o tiedostojen tunnistaminen ja osittainen validointi

• Teknistä metatietoa luodaan

o hyödynnetään paketointikomponenttia

o ”lisätään” tiedostot AHAA-metatietovarantoon (AHAA:n tuottamat 
tiedostojen tunnisteet SIP:iin)

• Kuvailevaa metatietoa haetaan AHAA:sta EAD-muodossa

• Tapahtumahistoria, joka kuvaa aineiston paketoinnin, luodaan
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SAPA-paketointi – aineisto SIP:eiksi

• Rakennekartta luodaan hierarkkisen

EAD-metatiedon pohjalta

• METS-dokumentti koostetaan

• SIP:in allekirjoittaminen, tar-paketointi ja

lähettäminen PAS-palvelun vastaanottoon

• PAS-vastaanotto validoi SIP:in ja sen sisällön ja ottaa aineiston säilytykseen

• SAPA pollaa PAS-vastaanoton raporttia

• Sillä aikaa SAPA luo käyttökopiotiedostoja, vie niiden tiedot AHAA:seen ja tallentaa ne käytettäväksi 

jaetulle alustalle
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SAPA-paketointi

• SAPA:aan lähetyt siirrot tallentuvat 

työtilaan, josta ne otetaan käsittelyyn 

automaattisesti

o siirtojen rinnakkainen käsittely

o työvuo on modulaarinen

• Paketoinnin työvuo tarkistaa sisään 

tulevan aineiston, prosessoi sen ja 

lähettää aineiston PAS-vastaanottoon

• Työvuo juttelee AHAA:n ja PAS-

palvelun kanssa

• Työvuon vaiheet tallentuvat 

tietokantaan, josta niiden statukset 

ovat haettavissa
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SAPA:n viimeistely

• Työvuon toisessa osassa pollataan PAS-

vastaanottoa ja sen raporttia

• Rinnakkain luodaan käyttökopioita ja 

tallennetaan tilastotietoja

• PAS-vastaanoton raportti tulkitaan, ja jos 

aineisto on hyväksytty säilytykseen 

viedään AHAA:seen pyyntöjä lisätä 

tapahtumia liittyen digitaalisen aineiston 

vastaanottoon ja säilytykseen

• Hylätyt paketit ilmoitetaan siirtäjälle 

virhekoodilla ja metatiedot siivotaan 
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SAPA:n rajapinnat

• SAPA hyödyntää HTTP REST rajapintoja aineiston lähettämisessä ja siirtojen 

statuksien kyselyssä

o siirtojen lähetyksessä hyödynnetään TUS-protokollaa

• Paketointi pilkottu vaiheisiin, jotka päivittävät statuksen

• Myös aineiston jakelu ja käyttökopioiden haku tapahtuu

REST-rajapintojen kautta

• SAPA:n rajapinnat ovat samankaltaisia kuin PAS-palvelun

rajapinnat

o logiikka sama

o vastausviestien rakenne samankaltainen



Aineistojen kuvailu ja siirto SAPA-käyttöliittymän kautta
1) Kontekstimetatietojen 

kuvailu

2) Aineiston 
lähettäminen

3) Siirtojen seuranta



Kiitos!

http://digitalpreservation.fi/
Twitter @dpres_fi

https://github.com/Digital-Preservation-Finland/


