
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA ARKISTOLAITOKSEN VÄLINEN TARKISTETTU TULOSSOPIMUS

VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2016

Opetus-ja kulttuuriministeriä ja arkistolaitos ovat sopineet arkistolaitoksen toiminnalle asetettavista laadullisista j a

määrällisistä tavoitteista seuraavaa.

ARKISTOLAITOKSEN TEHTÄVÄT

Arkistolaitos on asiantuntija-ja palveluorganisaatio, jonka toiminnan tuloksena yksilölle ja yhteiskunnalle merkittävä

arkistoaines säilyy suppeassa ja käyttökelpoisessa muodossa ja on tehokkaasti käytettävissä. Arkistolaitoksen tehtävänä on

varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja niiden käytettävyys, tukea tutkimusta sekä

ohjata ja kehittää arkistotointa.

Arkistolaitos toteuttaa omalta osaltaan hallitusohjelmassa ja sen toimeenpanoasiakirjoissa sekä koulutuksen ja

tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa 2011-2016 arkistolaitoksen toimialaan liittyviä linjauksia sekä eduskunnan ja

valtioneuvoston arkistolaitoksen toimialaan liittyviä tavoitteita.

YHTEISKUNNALLISET VAIKUTTAVUUSTAVOHTEET

Arkistolaitos varmistaa toiminnallaan asiakirjallisen kulttuuriperinnön saatavuuden ja käytettävyyden, sekä tukee

hallinnon julkisuusperiaatteen toteutumista ja viranomaisten toiminnan tehokkuutta. Digitoinnilla tehostetaan asiakirjojen

käytettävyyttä ja saatavuutta.

Asiakirjallisen kulttuuriperinnön käyttöön saattaminen takaa, että viranomais-, tutkimus-, kulttuuri-ja

harrastustoiminnassa sekä oikeusturvan varmistamiseksi tarvittavat asiakirjat ovat saatavissa ja niistä annetaan tietoja

lainsäädännön määrittelemällä tavalla j a eri tarpeiden mukaisten palvelukanavien kautta.

Arkistolaitos varmistaa pysyvästi säilytettävän aineiston säilymisen luotettavasti, tietotm-vallisestija

kustannustehokkaasti.

TOIMDSTNALLINEN TULOKSELLISUUS - ARKISTOLAITOKSEN TAVOITTEET SOPIMUSKAUDELLA

Tutkimus ja kehittäminen

Arkistolaitos on historiantutkimuksen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen keskeinen infrastruktuuri, joka toteuttaa

tehtäväänsä edistämällä aineistojen käytettävyyttä ja saatavuutta sekä kehittämällä niiden pysyvää säilyttämistä

Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK)ja Avoin tiede ja tutkimus (ATT) -hankkeiden sekä muiden kansallisten

linjausten mukaisesti.

Arkistolaitos on ylläpitänyt VAPA-palveluaJoka ajetaan alas vuodenvaihteessa 2015-2016. Alasajetusta VAPA:sta

siirretään aineistot vuoden 2016 aikana PAS:iin.

Vuonna 2012 käyttöönotetun saamelaisarkiston asema tutkimuksen infrastmktuurina vakiinnutetaan.

Arkistolaitos hyödyntää muiden tahojen tekemän asiakirjahallinnan tutkimustoiminnan tuloksia omissa

kehittämisprojekteissaan ja uudistaessaan normi-ja informaatio-ohjauksen toimintamalleja.
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Arkistolaitos tukee yliopistojen antamaa asiakirjahallinnanja arkistoalan koulutusta. Tässä toiminnassa keskeisellä sijalla

on sähköistä asiakirjahallintaa tukeva koulutus.

Arkistolaitos toimii pohjoismaisilla ja eurooppalaisilla yhteistyöfoorumeilla, jotka tukevat arkistotoimen kehittämistä.

Aineistohallinta

Arkistolaitos valmistautuu viranomaisarkistojen vastaanotossa ja tilanhallinnassa perustettavan keskusarkiston

vaikutuksiin, aineistojen sijoittamiseen ja hallintalogistiikkaanja suunnittelee vuosina 2013-2016 keskusarkiston

käyttöönottoon liittyvää logistiikkaa.

Arkistolaitoksen vastaanottamien viranomaisaineistojen suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen hankinta j a vastaanotto on

perustunut vuodesta 2013 alkaen yksikkökohtaisiin vastaanottosuunnitelmiin. Tavoitteena on, että arkistolaitokseen

siirretyn aineiston luettelotiedot ovat välittömästi siirron jälkeen verkkokäytössä. Aineistot sijoitetaan

tarkoituksenmukaisesti ja tilatehokkaasti. Arkistolaitos kehittää tilojensa hallintajärjestelmiä voimavarojensa puitteissa

siten, että arkistolaitos voi ottaa vuosina 2016-2017 käyttöön tilojen ja aineiston hallintaa ohjaavan

logistiikkajärjestelmän.

Arkistolaitos ottaa lakisääteisten arkistosiirtojen lisäksi valtion viranomaisten 40 vuotta nuorempia arkistoaineistoja sekä

sopimuksen mukaan myös muita arkistoja määräaikaiseen, maksulliseen säilytykseen. Maksullisuus ei koske sopimuksella

arkistolaitokseen luovutettuja yksityisarkistoja.

Arkistolaitos sopeuttaa yksityisarkistoj en hankinnan sekäjärjestämis-ja kuvailutyön voimavaroihinsa. Arkistolaitos ohjaa

ja valvoo yksityisten valtionapua saavien arkistojen toimintaa ja myöntää niiden toimintaan vuosittain valtion

talousarviossa tähän tarkoitukseen osoitetut määrärahat. Arkistolaitos tukee yksityisten valtionapua saavien arkistojen

toiminnan pitkäjänteistä suunnittelua tavoitteena tila-ja tietojärjestelmäratkaisujen kustannustehokkuus. Yksityisten

valtionapuarkistojen toiminnan kokonaisselvitys toimii valtionapujärjestelmän tuloksellisuuden arvioinnin välineenä ja se

päivitetään vuosittain.

Arkistolaitos osallistuu KDK-hankkeeseen ja johtaa arkistosektorin KDK-yhteistyöverkoston toimintaa. Vuosina 2013-

2014 yhteistyöverkosto on tuottanut kansallisen käsitemallin. Kuvailujärjestelmän uudistamista jatketaan kansainvälisen

kuvailustandardin valmistuttua 2016. Tammikuussa 2018 otetaan käyttöön arkistojen hakemistopalvelu AHAA (versio

1,0), jonka asiakaskonsortiota arkistolaitos johtaa.

Tietopalvelu

Tutkijapalvelut sopeutetaan vastaamaan käytettävissä olevia resursseja edistämällä sähköisten palveluiden käytettävyyttä.

Arkistolaitos on yhtenäistänyt selvityspalvelujen toimintaperiaatteita ja tarkistanut niiden laajuutta sopeuttaen ne

käytettävissä oleviin voimavaroihin.

KEHITTÄMISHANKKEET

l) Arkistolaitos suunnittelee ja toteuttaa toimitilatarpeensaja organisaationsa uudistamisen opetus-ja kulttuuriministeriön

kanssa sovittavien linjausten mukaisesti keskusarkisto mukaan lukien. Arkistolaitos on laatinut vuonna 2013 ja päivittänyt
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vuonna 2015 koko toimialaansa koskevan toimitilastrategian toteuttaen sitä ja sen päivitystä sopimuskauden aikana.

2) Arkistolaitos on selvittänyt mahdollisuudet toteuttaa aineistonhallintajärjestelmä avoimen lähdekoodin pohjalta.

Valtion toimitilastrategian 2020 tavoitteita edistävän aineistojen sijoittamisen ja tilankäytön tehostamiseen tähtäävän

aineistonhallintajärjestelmän toteutus on aloitettu. Aineistonhallintajärjestelmä tukee arkistolaitokseen siirrettävien

viranomaisarkistojen säilytystilan tarpeen tarkastelua ja mahdollistaa myös yksityisten valtionapua saavien arkistojen

tilatarpeiden pitkäjänteisen suunnittelun tukemisen.

3) Arkistojen yhteisen hakemistopalvelun (AHAA) asiakasliittymänä toimii Finna. Arkistoaineiston

tarkoituksenmukainen hakuja käyttöön saaminen edellyttää Pinnan räätälöintiä. Räätälöinti toteutetaan osana AHAA-

hanketta ja AHAA-palvelu otetaan käyttöön tammikuussa 2018.

4) Arkistolaitos hankkii Suomea koskevia digitaalisia kopioita ja mikro filmikopioita Venäjältä ja tarvittaessa myös

Neuvostoliiton hajottua itsenäistyneistä valtioista.

5) Arkistolaitos osallistuu arkistoja koskevan lainsäädännön uudistamiseen.

TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS

Arkistolaitos järjestää toimintansa taloudellisesti ja tuottavasti. Arkistolaitos on laatinut toimintaansa koskevan

sopeuttamissuunnitelman vuoteen 2019 saakka. Osana sopeuttamissuunnitelman toteuttamista arkistolaitos käynnistää

valmistelut ministeriöiden kanssa tutkijasalipalvelun siirtämiseksi Hallituskadulta Rauhankadulle sekä aineistojen

säilytyskustannusten uudelleen jaoksi arkistolaitokselle kohdistuvien kustannusten pienentämiseksi.

TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA

Arkistolaitoksen ydintehtävänä on varmistaa, että yhteiskunnalle merkittävä arkistoaines on suppeassa ja

käyttökelpoisessa muodossa ja tehokkaasti käytettävissä. Arkistolaitoksen toiminnan prosessit ovat tarkoituksenmukaisia

ja tehokkaita sekä palvelut kustannustehokkaitaja asiakasystävällisiä. Arkistolaitos seuraa tuotoksia keskeisten

suoritteiden tuoto sm äärinä ja laadunhallintaa selvitysten toimitusaikoinaja asiakastyytyväisyyskyselyin.

HENKISTEN VOB1AVAROJEN HALLINTA JA KEHTTTÄMINEN

Arkistolaitos kehittää työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkykyjä työhyvinvointi.

Arkistolaitos keskittyy ydintehtäviinsäja kehittää toimintaprosessejaan tehokkaiksi. Arkistolaitoksen toiminnan laatua

parannetaan kehittämällä rakenteita ja sähköisiä toimintatapoja.

MUUT ASIAT

Arkistolaitos toteutti osaltaan hallitusohjelman vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaa vuosille 2012-2015. Vuosina

2012-2015 arkistolaitokselta vähennettiin vähintään 17 henkilötyövuotta vastaava määräraha, lisäksi toteutettiin muita

hallitusohjelman mukaisia säästöjä. Arkistolaitos kehittää rakenteitaan, toimintatapojaanja organisaatiotaan tehokkaan ja

laadukkaan toiminnan turvaamiseksi keskittyen ydintehtäviinsäja sopeuttaa toimintansa väheneviin resursseihin.

Arkistolaitos toteuttaa arkistolainsäädäntöönja organisaatioonsa mahdollisesti tulevat muutokset.
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Kansallisarkiston toimialariippumattomat ICT-toiminnot siirretään Valtion tieto-ja viestintätekniikkakeskus Valtorin

tuottamiksi. Toimintojen siirtoprojekti aloitettiin Kansallisarkistossa TORI-hankkeen nykyisten siirtoaikataulujen

mukaisesti lokakuussa 2014, ja Kansallisarkiston ulkopuolisilta toimittajilta hankitut sekä itse tuottamat

toimialariippumattomat ICT-palvelut siirtyivät sellaisenaan Valtori-palvelukeskukselle 1.6.2015. Nykyiset palvelut

jatkuvat ainakin yhteisten palvelujen käyttöönottoon saakkajonka pitäisi suunnitelmien mukaan tapahtua 1.1.2016.

Arkistolaitos varautuu vähentämään toimitilojaan (pl. arkistotilat) hallitusohjelman säästöpäätöksen johdosta.

Arkistolaitos toimitti opetus-ja kulttuuriministeriölle 15.3.2015 mennessä toimitilastragian ottaen huomioon Valtion

toimitilastrategian 2020. Arkistolaitos päivittää toimitilastrategian 29.2.2016 mennessä ottaen huomioon valtioneuvoston

periaatepäätöksen valtion toimitilastrategiaksija valtion uuden vuokra] ärjestelmän.

Arkistolaitos edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa toiminnassaan.

Kestävän kehityksen toimikunta hyväksyi kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen ("Suomi, jonka haluamme 2050")

joulukuussa 2013. Arkistolaitos toimitti opetus-jakulttuuriministeriölle 15.3.2015 mennessä suunnitelman

yhteiskuntasitoumuksen toteuttamisesta.

VOBIAVARAT VUODELLE 2016

Mom. 29.40.02 määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1000 euroa) verrattuna TA2015

Uuden keskusarkiston muuton valmistelu, varustaminen ja aineisonhallintajärjestelmä

Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)

Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa

Palkkaliukumasäästö

Palkkausten tarkistukset

Toimintamenojen tuottavuussäästö

Toimintamenosäästö (HO 2015)
Vuokramenojen indeksikorotus

Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö

Tasomuutos

Tekninen tarkistus

Yhteensä

515
-11

-1047

-50

91
-94

-100

71
-18

91
-5

-557

Momentä (euroa)
29.40.02 Arkistolaitoksen toimintamenot *

LTA2015: huonokuntoisten aineistokoteloiden uusimiseen

29.40.53.2 Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen

edistämiseen, yksityisten arkistojen valtionavusta annetun lain

(1006/2006) mukaisiin menoihin **
29.40.53.7 Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen

edistämiseen (hakemuksesta)

- mikrofilmien hankinta Venäjältä

- aineistonhallintajärjestelmä AHJ-hanke

- VAPA-hanke

- Suomi 100-hanke

- arkistolaitos 200 vuotta-hanke

29.01.23 OKM:n hallinnonalan tuottavuusmääräraha

- arkistolaitoksen asiakirjallisen kulttuuriperinnön

digitoinnin,saatavuuden ja säilymisen tehostaminen

TA 2014
19102000

5 345 000

50000

250 000
35000

300 000

TA2015
18688000

820 000
5 443 000

50000

217000
15000

TAE2016
18 131000

5 599 000

varaus: 50 000

varaus: 150 000

varaus: 15 000
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＊２０１４：ｓｉｓａｌｔａａｋｅｎａｌｕｏｎｔｅｉｓｅｓｔｉ５５０００ｅｕｒｏａｔｉｅｔｏｖａｒａｎｔ切ｅｎａｖａａｍｉｓｅｅｎ．１９０５９０００十ｔａｅ２０１４ｔａｙｄｅｎｔａＶａ：ｌｉｓａｙｋｓｅｎａ

４３０００ｅｕｒｏａｐａｌｋｋａｕｓｔｅｎｔａｒｋｉｓｔｕｋｓｉｉｎ．

＊２０１５：ｔａｅ２０１５ｔａｙｄｅｎｔａｖａ：ｌｉｓａｙｋｓｅｎａ５０００ｅｕｒｏａｐａｌｋｋａｕｓｔｅｎｔａｒｋｉｓｔｕｋｓｉｉｎ，

＊２０１５：ＬｉｓａｋｓｉＬＴＡ２０１５８２００００ｅｕｒｏａｈｕｏｎｏｋｕｎｔｏｉｓｔｅｎａｉｎｅｉｓｔｏｋｏｔｅｌｏｉｄｅｎｕｕｓｉｍｉｓｅｋｓｉｅｎｎｅｎａｉｎｅｉｓｔｏｎｓｉｉｒｔｏａ

Ｍｉｋｋｅｌｉｉｎｔｕｌｅｖａａｎｋｅｓｋｕｓａｒｋｉｓｔｏｏｎ

＊２０１６：Ｍａ者ｒａｒａｈａｓｉｓａｌｔａａ２０００００ｅｕｒｏａＡＨＪ：ｎｖｉｉｖａｋｏｏｄｉｔｕｋｓｅｅｎ，６５０００ＡＨＪ：ｎｙｌｌａＰｉｔｏｏｎｊａ２５００００ｅｕｒｏａ

ｋｅｓｋｕｓａｒｋｉｓｔｏｎＶａｍｓｔａｍｉｓ－ｊａａｒｋｉｓｔｏａｉｎｅｉｓｔｏｎｓｉｉ［○－ｊａｍｕｕ菖ｏｋｕｌｕｉｈｉｎ，

＊２０１４：ｓｉｓａｌｔａａｌ％：ｎｐａｌｋｋａ－ｉａ２％：ｎｋｉｉｎｔｅｉｓｔ６ｍｅｎｑｉｅｎｋｏｒｏｔｕｋｓｅｎ．

２０１５：ｓｉｓａｌｔａａｏ，５％：ｎｐａｌｋｋａ－ｊａ２％：ｎｋｉｉｎｔｅｉｓｔ６ｍｅｎｑｉｅｎｋｏｒｏｔｕｋｓｅｎｓｅｋａＰｏｒｖａｒｉｌｌｉｓｅｎＴｙ６ｎＡｒｋｉｓｔｏｎｍｕｕｔｏｓｔａｕｕｓｌｌｎ

ｔｉｌｏｉｈｉｎｊｏｈｔｕｖａｗｏｋｒｉｅｎｌｉｓａｙｓ９ｏｏｏｅｕｒｏａ ｗｏｄｅｓｓａ．

２０１６：ｓｉｓａｌｔａａα５％ Ｐａｌｋｋａ‐ｊａｋｉｉｎｔｅｉｓｔ６ｍｅｎｑｉｅｎｋｏｒｏｔｕｋｓｅｎ，ＳｕｏｍｅｎＥ１ｉｎｋｅｉｎｏｅｌａｍａｎＫｅｓｋｕｓａｒｋｉｓｔｏｎ ｗｏｋｒａｌｉｓａｙｋｓｅｎ

９２５００ｅｕｒｏａｊａＵｒｈｅｉｌｕａｒｋｉｓｔｏｎｖａｉｓｔ６ｔｉｌｏｉｈｉｎ３６３０ｏｅｕｒｏａ．

ｏｐｅｍｓ‐ｊａｋｕｌ廿ｕｕｒｉｍｉｎｉｓｔｅｒｉ６ｖａｒａｕｔｕｕｒａｈｏｉ菖ａｍａａｎｖｅｎａｊａ－ｈａｎｋｅ仕ａ５００００ｅｕｒｏｌｌａｖｕｏｎｎａ２０１６．

ｏｐｅｔｕｓ‐ｊａｋｕｌ仕ｕｕｒｉｍｉｎｉｓｔｅｒｉ６ｒａｈｏｉ菖ｉｍｏｎｎａ２０１５Ａｒ丑ＩＡ‐ｈａｎｋｋｅｅｎｔｏｔｅｕｎａｍｉｓｔａｏｓａｎａ 口）Ｋ‐ｈａｎｋｅはａｌｏｏ９０ｏｏ

ｅｕｒｏｌｌａｓｉｔｅｎ，ｅ誠 ｈａｎｋｋｅｅｎｔｅｋｎｉｓｅｎｒｍｋａｉｓｕｎｔｕｏ仕ａａｉａｒａｈｏｉｍｓｏｓｏｉｔｅ仕ｉｉｎＣＳＣＴｉｅｔｅｅｎｔｉｅｔｏｔｅｋｎｉｉｋａｎｋｅｓｋｕｓｏｙ：１ｌｅ，

Ｖｕｏｎｎａ２０１２ＣＳＣ：１ｌｅｏｎｍｙ６ｎｎｅ均 ｙｈｔｅｅｎｓａ５３３０００ｅｕｒｏａｊａ２０１４１５００００ｅｕｒｏａｋｏ，ｈａｎｋｋｅｅｓｅｅｎ．

ｏｐｅｔｕｓ‐ｊａｋｕｌ菖ｕｕｒｉｍｉｎｉｓｔｅｒｉｂｖａｒａｕｔｕｕ Ｗｏｎｎａ２０１６ｊａｔｋｏｒａｈｏｉ廿ａｍａａｎａｒｋｉｓｔｏｌａｉｔｏｋｓｅｎａｉｎｅｉｓｔｏｎｈａｌｌｉｎｔ瑚ａｄｅｓｔｅｌｍ日覆

（ＡＨＪ）ｅｎｉｎｔａａｎ１５００００ｅｕｒｏｌｌａａｒｋｉｓｔｏｌａｉｔｏｋｓｅｌｌｅ．Ｖｕｏｎｎａ２０１４ＣＳＣ：１ｌｅｍｙｂｎｎｅはｉｉｎｌｏｏｏｏｏｅｕｒｏａｋｏ．ｈａｎｋｋｅｅｓｅｅｎ．

ｏｐｅｔｕｓ‐ｉａｋｕｌ仕ｕｕｒｉｍｉｎｉｓｔｅｒｉ６ｖａｒａｕｔｕｕｒａｈｏｉ廿ａｍａａｎＡｒｋｉｓｔｏｌａｉｔｏｓ２００ ｗｏｎａ‐ｈａｎｋｅｔｔａ１５０００ｅｕｒｏｌｌａｖｕｏｎｎａ２０１６．

ＶｕｏｌｄａＶａｌｔｕｕｓ：Ｋａｎｓａｌｌｉｓａｒｋｉｓｔｏｓａａ汎ユｏｄｅｎ２０１４ａｉｋａｎａｔｅｈｄａ］ＭｉｋｋｅｌｉｎｋｅｓｋｕｓａｒｋｉｓｔｏｎｕｕｄｉＳｒａｋｅｎｎｕｓｔａｋｏｓｋｅＶａｎ
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Ａｎｉ仕ａ日覆ｍａｌａｉｎｅｎ

Ｈａｌｌｉｎｔ明ｏｈｔ瑚ａ‐

ＥｄａＨｅｉｋｋｉｎｅｎ

Ｊｏｈｔ瑚ａ

２２，１２．２０１５
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Ｖａ加醸Ｗｕｓ
Ａｉｎｅｉｓｔｅｎｋａｙ仕６：

‐ｔｕｔｋｑａｓａｌｉｋａｙｎｎｉｔ

－ｖｅｒｋｋｏｋａｙｎ鎖ｋａｙｎｔｉｋｅｒｒａｔ）

－ｖｅｒｋｋｏｋａｙｍ（ｌａｔａｕｋｓｉａ）
Ａｉｎｅｉｓｔ明ｅｎｋａｎｕｎｔａ：

－ａｒｋｉｓｔｏａｉｎｅｋｓｅｎｋｏｋｏｎａｉｓｍａａｒａ（ｈｍ）

－ａｉｎｅｉｓｔ ｅｎｋａｎｕｎｔａ（加ｈ／ｖ．）

‐ｄｉｇｉｔｏｉｄｕｎａｉｎｅｉｓｔｏｎｋｏｋｏｎａｉｓｍａａｒａ

ｕｖａｔｉｅｄｏｓｔａ）
‐ｄｉｇｉｔｏｉｎｔｉ（ｋｕｖａｔｉｅｄｏｓｔ明可ｖ．）
Ｔｕｏｔｏｋｓｅｔｉａｌ脚Ｗ１ｈ副ｌｍ銀
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