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PAS yhteistyön historia – lyhyt oppimäärä

PAS-jaosto 
20.5.2008 -30.5.2010 Tukiryhmä

26.8.2010 -
31.12.2013

Tekninen 
jaos

Yhteistyö-
ryhmä

1.5.2014 - 31.12.2017

PAS-
yhteistyö-

ryhmä

Kokonaisarkkitehtuurityö



Yhteistyö(ryhmä)n tavoitteet

• Varmistaa, että (Kulttuuriperintö-)PAS-palvelu vastaa 

hyödyntävien organisaatioiden tarpeita

oKäyttäjä- ja tarvelähtöisyys

oVarmistaa että palvelu myös kehittyy näiden tarpeiden mukaan.

• Mahdollistaa mukana olevien organisaatioiden saumattoman 

yhteistyön digitaalisessa pitkäaikaissäilytyksessä onnistumiseksi

oKokemuksien jakaminen
PAS-

yhteistyö-
ryhmä



Yhteistyöryhmä tänään

• Epävirallinen avoin yhteistyöelin; ei nimettyjä henkilöitä

• Kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa

oLisäksi tiettyyn aiheeseen keskittyviä työpajoja

oTänä vuonna järjestetty työpajat liittyen PAS-palvelun REST-
rajapintaan ja loogisen säilyttämisen vaatimusmäärittelyyn

• PAS-määritysten hyväksyminen

• Wiki on avoin kaikille ja siellä tullaan jatkossa julkaisemaan 

myös keskeneräistä materiaalia

oViralliset julkaisut aina vain digitalpreservation.fi -sivustolla

https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=68256758

PAS-
yhteistyö-

ryhmä
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PAS ohjausryhmä

PAS-yhteistyöryhmä

Tehokas
organisaatio ja

johtaminen

Jatkuva
osaamisen 

kehittäminen

Huolellisesti 
suunnitellut 

prosessit

Hyödyntävät organisaatiot



Hyödyntäviä organisaatioita ohjaavat PAS-määritykset 

• Näkyvin osa PAS-palvelusta hyödyntäville organisaatioille 

• 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



Määritykset päivitetään vuosittain yhteistyössä

Palautteen kerääminen 
hyödyntäviltä organisaatioilta
• Epäviralliset palautteet ja virallisempi 

palautekysely

Päätökset muutoksista
• Ovatko muutokset välttämättömiä juuri 

nyt?

• Perustelut

Määritysten päivittäminen 
yhteistyössä hyödyntävien 
organisaatioiden kanssa
• Hyväksyntä yhteistyöryhmässä

Uusien versioiden julkaiseminen
• XML-skeemat

• Muu dokumentaatio



STANDARDISALKKU

PAKETOINTI

TIEDOSTOMUODOT

RAJAPINNAT



Määritykset saatavilla
Myös englanniksi

• http://digitalpreservation.fi/specifications

oAineistojen ja niiden metatietojen paketointi pitkäaikaissäilytykseen (v.1.7.0)

oSäilytys- ja siirtokelpoiset tiedostomuodot (v.1.6.1)

oPAS-palveluiden rajapinnat (v.2.0.2)

• Ohjelmistiokoodia, skeemat & schematron säännöt

myös saatavilla @GitHub

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


