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Kansallisarkiston lausuntopyyntö 13.6.2018 (KA/13598/07.01.01.00/2018)
ANALOGISTEN ASIAKIRJOJEN MASSADIGITOINNIN TIEKARTTA JA OHJEISTUS
Kansallisarkistoon pyytänyt korkeimmalta hallinto-oikeudelta lausuntoa analogisten asiakirjo
jen digitaaliseen muotoon muuttamista ja Kansallisarkistoon siirtämistä koskevista kuvauk
sista ja ohjeista. Lausuntopyyntöön on liitetty luonnokset siirtoperiaatteista ja -vaatimuksista,
siirto-oppaasta sekä massadigitoinnin tiekarttasuunnitelmasta.
Lausunnon antajia on pyydetty esittämään asiakirjoja koskevat huomautuksensa lausunto
pyynnön liitteenä olevalla kysymys-ja vastauslomakkeella. Korkeimman hallinto-oikeuden lau
sunnossa esille tuotavien seikkojen laadun ja lausunnon rakenteen vuoksi lausuntoa ei ole ol
lut mahdollista antaa pyynnön mukaisesti lomakkeella.
Korkein hallinto-oikeus esittää lausuntonaan seuraavaa:
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Massadigitoinnin yleiset edellytykset

Korkein hallinto-oikeus pitää sinänsä kannatettavana analogisen asiakirja-aineiston kattavaa
saattamista digitaaliseen muotoon. Digitoinnin myötä muun ohella aineiston löydettävyyden,
saatavuuden ja säilytettävyyden edellytyksiä voidaan parantaa.

Korkein hallinto-oikeus kuitenkin toteaa, että tiekarttaluonnoksen mukainen digitoinnin aika
taulu ei ole korkeimman hallinto-oikeuden osalta toteutettavissa. Korkeimman hallinto-oikeu
den hallussa olevaa asiakirja-aineistoa ei ole käytännössä mahdollista valmistella digitointikuntoon suunnitellussa aikataulussa.
Tiekarttaluonnoksen mukaan korkeimman hallinto-oikeuden aineistojen massadigitointi to
teutettaisiin 2. ryhmässä (aikaväli 10/2022-8/2025) eli käytännössä ensimmäisten tuomiois
tuinten joukossa, kun esimerkiksi alueellisten hallinto-oikeuksien aineistojen digitoiminen ta
pahtuisi suunnitelman mukaan vasta 4. ryhmässä (vuodet 2028-2031). Aikataulun toteutumi
nen edellyttäisi käytännössä sitä, että korkeimman hallinto-oikeuden analoginen asiakirja-ai
neisto olisi saatettu massadigitoinnin edellyttämään kuntoon vuoden 2023 alkuun mennessä.
Korkeimman hallinto-oikeuden asiakirjamäärät ovat erittäin suuret ja jatkuvasti kasvaneet jo
usean vuosikymmenen ajan. Vaikka tilanne tullee lähivuosina muuttumaan erityisesti sähköi
sen toiminnanohjaus-ja asianhallintajärjestelmän (HAIPA) myötä, korkeimman hallinto-oikeu
den arkistoon kertyy nykyisin edelleen analogista asiakirja-aineistoa noin 130-140 hyllymetriä
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vuodessa (1970-luvun alussa asiakirjoja kertyi noin 30 metriä vuodessa). Arkistoon sisältyy
suhteellisen paljon myös erilaisia erityisasiakirjoja, kuten kartta-aineistoja.
Tiekartan liitetaulukkoon on merkitty, että digitoinnin piiriin kuuluvaa aineistoa on korkeim
massa hallinto-oikeudessa yli 2,6 hyllykilometriä. Kyseinen luku on arvio korkeimman hallintooikeuden arkistossa olevan pysyvästi säilytettävän aineiston määrästä. Arkistossa on tämän
lisäksi huomattava määrä (noin 1,5 hyllykilometriä) määräajan säilytettävää aineistoa. Mikäli
tämä aineisto ei kuulu digitoinnin piiriin, se tulee digitointiin valmistauduttaessa poistaa seu
lomalla.
Korkeimman hallinto-oikeuden arkistossa oleva aineisto on seulottu noin 1970-luvun puolivä
liin asti. Tätä tuoreemmasta aineistosta määräajan säilytettäviä asiakirjoja ei ole poistettu. Ai
neiston seulominen nykyisen seulontapäätöksen edellyttämällä tavalla vaatisi merkittäviä ta
loudellisia ja henkilöstöresursseja, joita korkeimmalla hallinto-oikeudella ei ole.
Massadigitoinnin edellytyksiin vaikuttaa myös se, että korkeimman hallinto-oikeuden arkis
tossa oleviin asiakirjoihin ei ole tehty kattavasti merkintöjä asiakirjojen tai niihin sisältyvien
tietojen salassapidosta. Asiakirjojen yksityiskohtainen luokitteleminen esimerkiksi SÄHKE2määräyksen edellyttämällä tai muulla vastaavalla tavalla ei ole korkeimmassa hallinto-oikeu
dessa käytännössä mahdollista. Korkein hallinto-oikeus viittaa tältä osin HAIPA-hanketoimistolle 16.1.2018 antamassaan lausunnossa esittämäänsä:
http://kho.fi/material/attachments/kho/aineistoa/lausuntoia/DXg024zMP/H64417.pdf
Digitoinnin edellytyksiin liittyy myös muita tarkempaa selvittämistä vaativia kysymyksiä. Muun
ohella kustannukset ja niiden jakautuminen vaikuttavat digitoinnin toteuttamistapaan ja aika
tauluun. Tuomioistuimille ei voi syntyä digitoinnista kustannuksia, jotka vaarantavat niiden
ydintoimintaan eli lainkäyttöön käytettävissä olevien resurssien riittävyyden.
Digitoinnin edellytyksiä selvitettäessä saattaisi olla perusteltua myös harkita digitoinnin rajaa
mista ainakin alkuvaiheessa vain osaan korkeimman hallinto-oikeuden arkistosta. Arkistoon
sisältyy eräitä selkeästi erottuvia asiakirjatyyppejä, joiden digitoiminen muuta aineistoa aikai
semmin voisi olla perusteltua myös aineistoon kohdistuvan yleisen mielenkiinnon vuoksi (esi
merkiksi korkeimman hallinto-oikeuden taltiot).

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että massadigitoinnin teknisiä ja taloudellisia edellytyksiä tulee
selvittää yksityiskohtaisemmin ottaen huomioon myös tuomioistuinkohtaiset erot digitoitavan
aineiston määrässä ja laadussa. Jatkotoimenpiteistä tai aikatauluista on mahdollista päättää
vasta, kun digitoinnin edellytykset on asianmukaisesti selvitetty.
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Eräitä erityiskysymyksiä
Digitoinnin edellytyksiin liittyy edellä todetuin tavoin useita jatkoselvittämistä vaativia kysy
myksiä. Tässä tilanteessa korkein hallinto-oikeus ei pidä tarpeellisena ottaa kantaa lausunto
pyynnön kohteena olevien ohjeluonnosten yksityiskohtiin.
Korkein hallinto-oikeus kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että ohjeistus ei yksin riitä ratkai
semaan käytännön ongelmia, joita nykyisin liittyy määräajan säilytettävien asiakirjojen seulon
taa koskeviin velvollisuuksiin. Korkeimman hallinto-oikeuden arkistoa nykyisin koskeva Kansal
lisarkiston seulontapäätös edellyttää määräajan säilytettävien asiakirjojen seulomista pysy
västi säilytettävän aineiston joukosta. Lausuntopyynnön kohteena olevan ohjeluonnoksen mu
kaan (siirto-opas, s. 17) seulontaa ei kuitenkaan pääsääntöisesti uloteta säilytysyksikön (eli
käytännössä arkistokotelon) sisälle, eikä yksittäisiä määräajan säilytettäviä asiakirjatyyppejä
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siten poisteta pysyvästi säilytettävän aineiston joukosta. Ohjeen perusteella kuitenkin, mikäli
asiakirjat on koottu säilytysajan perusteella tunnistettaviin asiakirjanippuihin, seulonta tulee
tehdä.
Korkeimman hallinto-oikeuden arkistossa olevissa asiakirjanipuissa ei ole säilytysaikamerkintöjä, mutta asiakirjaniput ovat kuitenkin säilytysajan perusteella periaatteessa tunnistetta
vissa. Tunnistaminen on työlästä, sillä se edellyttää säilytysyksikön avaamista ja selon otta
mista siihen sisältyvien asiakirjanippujen sisällöstä. Pysyvästi ja määräajan säilytettävät asia
kirjaniput ovat keskenään samanlaisia ja yhtä hyvässä järjestyksessä, ne eroavat toisistaan vain
siinä, minkälaisesta asiasta on ollut kyse.
Ohjeluonnos ei anna vastausta siihen, tuleeko tällainen, hankalasti tunnistettavissa oleva mää
räajan säilytettävä aineisto poistaa seulomalla vai voiko sen sisällyttää massadigitoitavaan ai
neistoon. Kysymyksellä on ainakin korkeimmassa hallinto-oikeudessa erityistä merkitystä ar
kiston seulomisen työläyden kannalta ja sen myötä kysymykseen siitä, onko korkeimmalla hal
linto-oikeudella edellytyksiä osallistua massadigitointiin.
Korkein hallinto-oikeus kiinnittää huomiota myös siihen, että ohjeluonnosten mukaan keski
tetyn digitoinnin toteutuksessa pääpaino on 40 vuotta nuoremmissa asiakirjoissa. Lausunto
pyynnön kohteena olevan ohjeistuksen mukaan Kansallisarkisto vastaisi asiakirjojen säilyttä
misestä ja tietopalvelusta ilman viranomaiselle muodostuvia kustannuksia massadigitoitujen
asiakirjojen osalta digitoinnin päätyttyä (luonnos siirtoperiaatteiksi ja -vaatimuksiksi).
Käytännössä tämä tarkoittanee ensinnäkin sitä, että Kansallisarkiston säilytettäväksi saattaisi
siirtyä hyvinkin uusia asiakirjoja ja tuomioistuimella itsellään olisi käytettävissään vain pie
nehkö, enintään muutaman viimeisimmän vuoden asiakirjat kattava arkisto. Toiseksi kirjaus
tietopalvelusta tarkoittanee sitä, että Kansallisarkisto huolehtisi kaikkiin digitoituihin asiakir
joihin kohdistuviin tietopyyntöihin vastaamisesta.
Asiakirjojen säilyttämisvastuun siirtymisen osalta korkein hallinto-oikeus toteaa, että arkiston
asiakirjojen tulee olla korkeimman hallinto-oikeuden henkilöstölle helposti, nopeasti ja rajoi
tuksetta saatavilla. Arkiston asiakirjoja tarvitaan lainkäyttötoiminnassa säännöllisesti. Nykyi
nen tilanne, jossa korkein hallinto-oikeus on itse toiminut asiakirjojen säilyttäjänä usean vuo
sikymmenen ajalta, on turvannut hyvin käytännön tarpeet. On erittäin tärkeää, että asiakirjo
jen saatavuus ei digitoinnin myötä heikenny, vaikka asiakirjojen säilyttäjänä toimisi jatkossa
korkeimman hallinto-oikeuden asemesta Kansallisarkisto.
Tietopyyntöihin vastaamisen osalta korkein hallinto-oikeus toteaa, että Kansallisarkistolla ei
ole käytännön edellytyksiä huolehtia tehtävästä. Edellä todetuin tavoin korkeimman hallintooikeuden asiakirjoihin tai niiden sisältämiin tietoihin ei ole tehty yksityiskohtaisesti merkintöjä
salassapidosta, minkä vuoksi asiakirjaan kohdistuvan tietopyynnön toteuttaminen edellyttää
aina tapaus-ja asiakohtaista harkintaa salassapidon perusteen ja laajuuden suhteen (ks. edellä
viitattu lausunto). Käytännössä harkintaa on mahdoton suorittaa korkeimman hallinto-oikeu
den toimintaympäristöä, käsiteltäviä asioita ja asia ryhmä kohtaisia erityispiirteitä tuntematta.
Tietopyyntöihin vastaamisen keskittäminen Oikeusrekisterikeskukseen oli esillä vuonna 2010,
mutta järjestely todettiin pian toteuttamiskelvottomaksi.
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Lopuksi
Korkein hallinto-oikeus pitää sinänsä kannatettavana analogisen asiakirja-aineiston kattavaa
saattamista digitaaliseen muotoon. Digitoinnin myötä muun ohella aineiston löydettävyyden,
saatavuuden ja säilytettävyyden edellytyksiä voidaan parantaa.
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Massadigitoinnin edellytyksiä tulee selvittää tarkemmin ottaen huomioon tuomioistuinkohtaiset erot digitoitavan aineiston määrässä ja laadussa. Digitoinnin toteuttamisen edellytyksiin
liittyy periaatteellisia kysymyksiä, jotka tulee ratkaista ennen jatkotoimenpiteistä tai aikatau
luista päättämistä.
Korkeimman hallinto-oikeuden asiakirja-aineiston massadigitointiin voi liittyä muista tuomio
istuimista poikkeavia erityiskysymyksiä, jotka tulee ratkaista ennen aineiston digitointia. Digi
toinnissa tulee pitää huolta siitä, että digitoitu aineisto tulee olemaan nykyisen analogisen ai
neiston tapaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa helposti, nopeasti ja rajoituksetta saata
villa, vaikka aineiston säilyttämisestä ja muusta hallinnasta vastaisi Kansallisarkisto.
Lausunnon on valmistellut kansliapäällikkö Kaarresalo.
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