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Pitkäaikaissäilytys ja PAS-palvelut



Säilyttämisen palvelut ja PAS-ratkaisu

PAS-ratkaisu

Kulttuuriperintö-
PAS-palvelu

Fairdata
PAS-palvelu

• CSC tuottaa OKM:lle keskitettyjä PAS-palveluita
oKulttuuriperinnön säilyttämiseen (tuotannossa vuodesta 2015)
oTutkimusaineistojen säilyttämiseen (tuotannossa vuoden 2019 aikana)

• Pohjautuvat yhteiseen bittitason säilytyksen ratkaisuun 

• Taustalla OKM:n KDK- ja ATT-hankkeet, joissa laaditut 
arkkitehtuurit tunnistavat säilyttämisen tarpeet ja
asemoivat PAS-palvelut

• Tavoitteena on mahdollistaa digitaalisten aineistojen 
käyttökelpoisuus, autenttisuus ja eheys kymmenien tai jopa 
satojen vuosien ajan

• CSC on ottanut säilytysvastuun lähes 500 teratavusta ja 1,4 miljoonasta tietopaketista

• PAS-palvelut sisältyvät CSC:n ISO/IEC 27001:2013-auditoinnissa tarkasteltuihin palveluihin 



OKM:n PAS-palveluita hyödyntävät organisaatiot

• Celia

• Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

• Kansallisarkisto

• Kansalliskirjasto

• Kotimaisten kielten keskus Kotus 

• Museovirasto

• Musiikkiarkisto

• Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS)

• Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Vuoden loppuun mennessä aloitetaan tutkimusaineistojen säilyttäminen, 
mikä täydentää listaa
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Pitkäaikaissäilytys = Pitkäaikaissaatavuus = Digital Preservation

• Tarkoituksena säilyttää digitaaliset aineistot käyttökelpoisina useiden vuosikymmenien tai 
satojen vuosien ajan

• Mahdollistaa digitaalisten aineistojen hyödyntäminen tuleville sukupolville

• Toteutuksen näkökulmasta korostaa jatkuvuussuunnittelua
o toiminnan elinkaari ylittää kaikkien toteutuksen osakokonaisuuksien käyttöajan

• Säilyttäminen on aktiivista toimintaa



Pitkäaikaissäilytyksen uhkia

• Media failure

• Hardware failure

• Software failure

• Communications error

• Failure of network services

• Media & hardware obsolescence

• Software obsolescence

• Operator error

• Natural disaster

• External attack

• Internal attack

• Economic failure

• Organizational failure

• …

Source: David Rosenthal, Thomas Robertson, Tom Lipkis, Vicky Reich, Seth Morabito. Requirements for Digital 
Preservation Systems: A Bottom-Up Approach. D-Lib Magazine 11(11), 2005.



• Storage

• Integrity

• Control

• Metadata

• Content

Levels of Digital Preservation 
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Functional Area 
Level 

Level 1 (Know your content) Level 2 (Protect your content) Level 3 (Monitor your content) Level 4 (Sustain your content) 

Storage 

Have two complete copies in separate 
locations  
 
Document all storage media where 
content is stored 
 
Put content into stable storage 

Have three complete copies with at 
least one copy in a separate 
geographic location 
 
Document storage and storage 
media indicating the resources and 
dependencies they require to 
function 

Have at least one copy in a 
geographic location with a different 
disaster threat than the other copies 
 
Have at least one copy on a 
different storage media type 
 
Track the obsolescence of storage 
and media 

Have at least three copies in 
geographic locations, each with a 
different disaster threat 
 
Maximize storage diversification to 
avoid single points of failure  
 
Have a plan and execute actions to 
address obsolescence of storage 
hardware, software, and media 

Integrity 

Verify integrity information if it has been 
provided with the content  
 
Generate integrity information if not 
provided with the content 
 
Virus check all content; isolate content 
for quarantine as needed 

Verify integrity information when 
moving or copying content 
 
Use write-blockers when working 
with original media 
 
Back up integrity information and 
store copy in a separate location 
from the content 

Verify integrity information of 
content at fixed intervals 
 
Document integrity information 
verification processes and 
outcomes 
 
Perform audit of integrity 
information on demand 

Verify integrity information in 
response to specific events or 
activities 
 
Replace or repair corrupted content 
as necessary 

Control 

Determine the human and software 
agents that should be authorized to 
read, write, move, and delete content 

Document the human and software 
agents authorized to read, write, 
move, and delete content and apply 
these 

Maintain logs and identify the 
human and software agents that 
performed actions on content 

Perform periodic review of 
actions/access logs 

Metadata 

Create inventory of content, also 
documenting current storage locations 
 
Backup inventory and store at least one 
copy separately from content 

Store enough metadata to know 
what the content is (this might 
include some combination of 
administrative, technical, 
descriptive, preservation, and 
structural) 

Determine what metadata 
standards to apply 
 
Find and fill gaps in your metadata 
to meet those standards 

Record preservation actions 
associated with content and when 
those actions occur 
 
Implement metadata standards 
chosen 

Content 

Document file formats and other 
essential content characteristics 
including how and when these were 
identified  

Verify file formats and other 
essential content characteristics 
 
Build relationships with content 
creators to encourage sustainable 
file choices 

Monitor for obsolescence, and 
changes in technologies on which 
content is dependent 

Perform migrations, normalizations, 
emulation, and similar activities that 
ensure content can be accessed 



Yhteistyö mahdollistaa aineistojen pitkäkestoisen hyödyntämisen

Bittitason säilyttäminen

Looginen säilyttäminen

Semanttinen säilyttäminen

Tallennuslaitteet
säilytysmediat

Datan ja kopioiden hallinta

Säilytystoimenpiteet

Tiedostomuodot

Hallinnollinen ja tekninen metatieto

Säilytyksen suunnittelu

Kuvaileva metatieto

Sisällön tuntemus ja ymmärrys
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Pitkäaikaissäilytyksen sopimukset

Opetus- ja 
kulttuuriministeriö

CSC – Tieteen
tietotekniikan keskus

Partner OrganizationPartner Organization

Sopimus
PAS-palveluiden
tuottamisesta

PAS-
palvelusopimus

- Useita säilytyspäätöksiä ja näihin 
liittyviä  käsittelytoimien kuvauksia

Sopivat PAS-palvelun
hyödyntämisestä

SÄILYTYSPÄÄTÖS



Fairdata PAS -sopimus

1) Organisaation virallisen edustajan (PAS-yhteyshenkilö) pyyntö postilistalle fairdata-okm@postit.csc.fi. Viestissä 
voi olla liitteenä täytetty pyyntölomake (saatavilla Fairdata-palveluiden verkkosivuilta) tai vastaavat tiedot 
sähköpostissa. Organisaation oma arvio kansallisesta merkittävyydestä  riittää perusteeksi.
o OKM:n hyväksynnän jälkeen CSC aloittaa sopimuksen laadinnan 

2) OKM ilmoittaa organisaatiolle ja CSC:lle päätöksestään, ja että sopimus voidaan solmia. Säilytyspäätös 
julkaistaan.

3) CSC on yhteydessä organisaation PAS-sopimusyhteyshenkilöön, ja sopimus solmitaan.

4) Käyttöönotto voi alkaa

5) Organisaation seuraava käyttöoikeuspäätös ei edellytä uutta sopimusta, vaan päätös liitetään 
organisaation PAS-sopimukseen

Kukin  PAS-palvelua hyödyntävä organisaatio kirjoittaa vain yhden, organisaation kattavan PAS-sopimuksen. 
Tähän sopimukseen voidaan liittää useita, eri aineistoihin kohdistuvia OKM:n säilytyspäätöksiä sekä kullekin 
näistä eri käsittelytoimien kuvaus.

Pyyntö 
organisaatiosta OKM päätös

Sopimus
Kohdistuu kaikkiin 

organisaation 
saamiin  päätöksiin

https://www.fairdata.fi/hyodyntaminen/kayttoonotto/



CSC auttaa organisaatioita säilyttämisen kaikissa vaiheissa

• Tämä tuki on merkittävä osa organisaatioille tarjottavaa palvelua

• Kokemus osoittanut, että organisaatiot tarvitsevat usein tukea käyttöönotoissa

• Emme jätä organisaatioita yksin missään 
PAS-palveluihin liittyvässä asiassa

pas-support@csc.fi



Vaihtoehdot aineistojen paketointiin ja siirtämiseksi
PAS-palveluun



Hyödyntäviä organisaatioita ohjaavat PAS-määritykset 

• Näkyvin osa PAS-palvelusta hyödyntäville organisaatioille 
• Erityisesti jos organisaatio paketoi itse aineistonsa

• PAS-määritykset on tehty tiiviissä yhteistyössä hyödyntävien organisaatioiden kanssa
• Ja näin myös jatketaan tulevaisuudessa

Siirtopaketit

Kansalliset METS-profiilit

Standardisalkku

Säilytyskelpoiset 
tiedostomuodot

Siirtokelpoiset 
tiedostomuodot

Hallinnolliset ja 
rakenteelliset 

metatiedot

Kuvailevat 
metatiedot

Jakelupaketit

Kansalliset PAS-
palvelut

Organisaatioiden 
tausta-
järjestelmät



Paketoinnin vaihtoehdot

A. Paketointikomponentin hyödyntäminen
üPaljon aineistoa

+ Melko joustava
+ Ylläpidettävyys määritysten muuttuessa
+ Vähentää tarvetta METS- ja PREMIS-tuntemukselle
- Jonkin verran omaa koodausosaamista
- Määritysten ymmärtäminen

B. Organisaation räätälöimä paketointi
üPaljon aineistoa; monimutkaisia tarpeita

+ Joustava ja skaalautuva
- (Runsaasti) omaa koodausosaamista
- Määritysten syvällinen ymmärtäminen
- Ylläpidettävä itse määritysten muuttuessa

C. Väliaikainen tiedostojen säilytyspalvelu
üAineistoa vähän; yksinkertainen rakenne

+ Valmiit moduulit
+ Ylläpidettävyys määritysten muuttuessa
+ Ei vaadi esim. METS- ja PREMIS-tuntemusta
-Saattaa vaatia hieman omaa koodausosaamista 

(tilanteesta riippuen)
-Joustamaton

D. IDA-säilytyspalvelu
üAineistot IDA:ssa

+ Ei omaa koodausosaamista
+ Ylläpidettävyys määritysten muuttuessa
+ Ei vaadi esim. METS- ja PREMIS-tuntemusta
-Joustamaton

ORGANISAATIO PAKETOI ITSE PAKETOINTIPALVELUN HYÖDYNTÄMINEN



Siirrä 
aineisto 

PAS-
palveluun

Kirjaa 
tunniste-

tiedot

Sovi säilyt-
tämisestä

OKM:n
kanssa

Tunnista 
säilytettävä 

aineisto

Paketoi 
aineisto

Esimerkkiprosessi tutkimusaineistojen siirtämisestä PAS-
palveluun

A. Paketointikomponentin hyödyntäminen

B. Organisaation räätälöimä paketointi

Nauti 
elämästä 

Fairdata-palvelut

Organisaatio

Vastaanota 
aineisto

(PAS-) 
säilytä 

aineisto

Järjestä ja 
kuvaile 
aineisto



Siirrä 
aineisto 

PAS-
palveluun

Kirjaa 
tunniste-

tiedot

Sovi säilyt-
tämisestä

OKM:n
kanssa

Tunnista 
säilytettävä 

aineisto

Paketoi 
aineisto

Esimerkkiprosessi tutkimusaineistojen siirtämisestä PAS-
palveluun

C. Väliaikainen tiedostojen säilytyspalvelu

D. IDA säilytyspalvelu

Nauti 
elämästä 

Fairdata-palvelut

Organisaatio

Vastaanota 
aineisto

(PAS-) 
säilytä 

aineisto

Järjestä ja 
kuvaile 
aineisto



Aineistojen paketointi
A. Paketointikomponentin hyödyntäminen

Metax

PAS-palvelu

Paketointi-
komponentti

Metatiedot

Metatiedot

Tiedostot

Siirtopaketti

Organisaation 
oma(t) 

järjestelmä(t)



Organisaation oma(t) 
järjestelmä(t)

Aineistojen paketointi
B. Organisaation räätälöimä paketointi

Metax

PAS-palvelu

Metatiedot

Siirtopaketti

Aineistojen 
paketointi



Aineistojen paketointi
C. Väliaikainen tiedostojen säilytyspalvelu

Metax

Hallinta-
liittymä

PAS-palvelu

Säilytys-
palvelu

Paketointi-
palvelu

Siirtopaketti

Tiedostot

Siirron käynnistys

Organisaation oma(t) järjestelmä(t)

Metatiedot
(Metax API)



Aineistojen paketointi
D. Aineistot IDA-säilytyspalvelussa

Metax

Hallinta-
liittymä

PAS-palvelu

IDA

Paketointi-
palvelu

Siirtopaketti

Tiedostot

Metatiedot
(Qvain tai Metax API)

Siirron käynnistys

Organisaatio



STANDARDISALKKU

PAKETOINTI

TIEDOSTOMUODOT

RAJAPINNAT

Pitkäaikaissäilytyksen määritykset



Hyödyntäviä organisaatioita ohjaavat PAS-määritykset 

• Standardisalkku
• Aineistojen ja niiden metatietojen paketointi pitkäaikaissäilytykseen
• Säilytys- ja siirtokelpoiset tiedostomuodot
• PAS-palveluiden rajapinnat

Siirtopaketit

Kansalliset METS-profiilit

Standardisalkku

Säilytyskelpoiset 
tiedostomuodot

Siirtokelpoiset 
tiedostomuodot

Hallinnolliset ja 
rakenteelliset 

metatiedot

Kuvailevat 
metatiedot

Jakelupaketit

Kansalliset PAS-
palvelut

Organisaatioiden 
tausta-
järjestelmät



Määritykset
Standardisalkku

• Kuvaa yhteisesti käytetyt standardit
ja määritykset perusteluineen
oMetatiedot, rajapinnat,

soveltamisohjeet, …

• Mahdollistaa yhtenäisten palveluiden
tarjoamisen ja aineistojen yhdisteltävyyden
sekä metatietojen kehittämisen
oSemanttinen yhteismitallisuus

Siirtopaketit

Kansalliset METS-profiilit

Standardisalkku

Säilytyskelpoiset 
tiedostomuodot

Siirtokelpoiset 
tiedostomuodot

Hallinnolliset ja 
rakenteelliset 

metatiedot

Kuvailevat 
metatiedot

Jakelupaketit

Kansalliset PAS-
palvelut

Organisaatioiden 
tausta-
järjestelmät



Määritykset
Aineistojen ja niiden metatietojen paketointi
pitkäaikaissäilytykseen
• Määrittelee

oPakolliset ja ehdollisesti pakolliset metatiedot
oKuvailevat, hallinnolliset ja

rakenteelliset metatiedot

oSiirtopaketin (SIP) ja jakelupaketin (DIP)
teknisen rakenteen

• Perustuu METS ja PREMIS
XML-standardeihin

• Vaatimukset mahdollistavat
aineistojen automaattisen
vastaanoton

• Fairdata PAS-paketointipalvelu
toteuttaa varsinaisen paketoinnin

METS DOCUMENT

Source metadata

Preservation plan

Logical 
perspective

Title page
Chapters
Sections

….

Physical 
perspective

Pages
Columns

Page sections
…

Linkage of objects in different 
sections

Group 1

e.g TIFF files 
(originals)

Group 2

e.g. JPEG files 
(thumbnails)

Group 3

…

DESCRIPTIVE 
METADATA

Descriptive 
metadata 
standards 

approved in the 
Standard 
Portfolio

ADMINSTRATIVE 
METADATA

Provenance 
information

Technical metadata

Access rights

STRUCTURAL 
METADATA

FILE 
REFERENCES

METS 
HEADER

Siirtopaketit

Kansalliset METS-profiilit

Standardisalkku

Säilytyskelpoiset 
tiedostomuodot

Siirtokelpoiset 
tiedostomuodot

Hallinnolliset ja 
rakenteelliset 

metatiedot

Kuvailevat 
metatiedot

Jakelupaketit

Kansalliset PAS-
palvelut

Organisaatioiden 
tausta-
järjestelmät



Määritykset
Säilytys- ja siirtokelpoiset tiedostomuodot

• Määrittelee
oYleiset vaatimukset tiedostomuodoille ja

kriteeristön tiedostomuotojen arvioimiseen
oSäilytyskelpoiset tiedostomuodot 
oSiirtokelpoiset tiedostomuodot
oKontrolloidun sanaston tiedostomuotojen

ilmaisemiseen
oVaatimukset teknisille metatiedoille

• Säilytyskelpoiset tiedostomuodot
oTiedostomuodot, joiden arvioidaan olevan käyttökelpoisia vielä pitkään

• Siirtokelpoiset tiedostomuodot
oTiedostomuodot, joita arvioidaan olevan hyödyntävillä

organisaatiolla runsaasti, mutta jotka eivät sovellu
pitkäaikaiseen säilyttämiseen

Siirtopaketit

Kansalliset METS-profiilit

Standardisalkku

Säilytyskelpoiset 
tiedostomuodot

Siirtokelpoiset 
tiedostomuodot

Hallinnolliset ja 
rakenteelliset 

metatiedot

Kuvailevat 
metatiedot

Jakelupaketit

Kansalliset PAS-
palvelut

Organisaatioiden 
tausta-
järjestelmät



Määritykset
PAS-palveluiden rajapinnat

• Määrittelee
oAineistojen siirtämisen PAS-palvelun

vastaanottoon
o Fairdata PAS-paketointipalvelu

tekee siirron

oAineistojen haun ja hallinnan
oSiirtopaketin tarkastusraportin

• Perustuu SFTP- ja REST-rajapintoihin

Siirtopaketit

Kansalliset METS-profiilit

Standardisalkku

Säilytyskelpoiset 
tiedostomuodot

Siirtokelpoiset 
tiedostomuodot

Hallinnolliset ja 
rakenteelliset 

metatiedot

Kuvailevat 
metatiedot

Jakelupaketit

Kansalliset PAS-
palvelut

Organisaatioiden 
tausta-
järjestelmät



Määritykset päivitetään vuosittain yhteistyössä

Määritysten päivittäminen 
yhteistyössä hyödyntävien 
organisaatioiden kanssa
• Hyväksyntä yhteistyöryhmässä

Uusien versioiden julkaiseminen
• XML-skeemat
• Muu dokumentaatio

Palautteen kerääminen 
hyödyntäviltä organisaatioilta
• Epäviralliset palautteet ja virallisempi 

palautekysely

Päätökset muutoksista
• Ovatko muutokset välttämättömiä 

juuri nyt?
• Perustelut



Määritykset saatavilla
Myös englanniksi

• http://digitalpreservation.fi/specifications
oAineistojen ja niiden metatietojen paketointi pitkäaikaissäilytykseen (v.1.7.1)
oSäilytys- ja siirtokelpoiset tiedostomuodot (v.1.7.0)
oPAS-palveluiden rajapinnat (v.2.1.0)

• Ohjelmistokoodia saatavilla @GitHub
ohttps://github.com/Digital-Preservation-Finland/



Paketointikomponentti



Paketointikomponentti

• Työkalu kansallisten PAS-määritysten mukaisten 
siirtopakettien muodostamiseksi

• Saatavilla GitHubista:
ohttps://github.com/Digital-Preservation-Finland
oLisenssi: LGPLv3

• Paketointikomponenttikoulutus 26.11.2019 
o Ilmoittautuminen käynnissä 20.11. asti:

http://digitalpreservation.fi/

• Ei tarvita, jos hyödyntävä organisaatio
hyödyntää Fairdata PAS-paketointipalvelua

Siirtopaketit

Kansalliset METS-profiilit

Standardisalkku

Säilytyskelpoiset 
tiedostomuodot

Siirtokelpoiset 
tiedostomuodot

Hallinnolliset ja 
rakenteelliset 

metatiedot

Kuvailevat 
metatiedot

Jakelupaketit

Kansalliset PAS-
palvelut

Organisaatioiden 
tausta-
järjestelmät

PAKETOINTI-
KOMPONENTTI



Pakentointikomponentti: Paketoinnin vaiheet

Kuvaileva metatieto
Valmiin XML-muotoisen
kuvailumetatiedon tuonti

Tekninen metatieto
Perusmetatiedot (myös
tiedostomuotovalidointi)

Tiedostomuotokohtainen
tekninen metatieto
Kuva, ääni, video,
rakenteellinen teksti

Tapahtumahistoria
Aineiston syntyhistoria ja muut
aineistoon kohdistuneet
tapahtumat



Pakentointikomponentti: Paketoinnin vaiheet

TEKNINEN
METATIETO

Tiedostomuotokohtainen
TEKNINEN

METATIETO

KUVAILEVA
METATIETO

TAPAHTUMA-
HISTORIA

Tiedosto-osio ja rakennekartta
Tiedostoluettelo, aineiston rakenne, sekä
metatiedon ja tiedostojen linkitykset

METS-dokumentti
Koostetaan aiempien askelien pohjalta

Allekirjoitus & paketointi
Allekirjoitetaan ja paketoidaan
lähetettäväksi PAS-palveluun



Hallintaliittymä



Hallintaliittymä
Aineiston siirto PAS-palveluun

• Aineiston siirtoa PAS-palveluun voi hallita hallintaliittymässä, kun
oriittävät metatiedot on viety Metaxiin, ja
otiedostot on siirretty joko

o IDA-säilytyspalveluun, tai
o väliaikaiseen tiedostojen säilytyspalveluun

• Hyödyntävän organisaation eri käyttäjillä voi olla erilaisia rooleja
okatseluoikeudet, ehdotusoikeudet, hyväksymisoikeudet

• Aineistoa ensin ehdotetaan pitkäaikaissäilytykseen, jonka jälkeen aineiston
metadatan voi validoida ja ehdotuksen hyväksyä (siirtyy PAS-palvelun käsittelyyn)



Hallintaliittymä
Ehdottaminen pitkäaikaissäilytykseen



Hallintaliittymä
Metadatan validointi



Hallintaliittymä
Hyväksyminen, paketointi ja siirto pitkäaikaissäilytykseen



Hallintaliittymä
PAS-palvelun siirtoraportti

• Raportista selviää PAS-palvelun
suorittamat vaiheet vastaanotossa sekä
niiden lopputulos

• Kun aineisto läpäisee nämä vaiheet
PAS-palvelussa, se on siirtynyt
pitkäaikaissäilytykseen
oVastuu säilytyksestä siirtynyt PAS-palvelulle



?
Kiitos!

https://fairdata.fi/
http://digitalpreservation.fi/

https://github.com/Digital-Preservation-Finland/
Twitter: @dpres_fi
pas-support@csc.fi

Paketointikomponenttikoulutus 26.11.2019 
Ilmoittautuminen 20.11. mennessä: 

http://digitalpreservation.fi/


