Turvallisen ja
järjestelmällisen
säilytyksen
avaimet
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Tietosuoja
Liikesalaisuudet
Sähköinen arkistointi
Kirjanpito
Historialliset arkistot
Luokitellut tiedot
Toimiston tehokkuus

Hyvä arkistointi ja säilytys
vaikuttavat suoraan työn
sujuvuuteen, turvallisuuteen,
tuottavuuteen ja viihtyvyyteen sekä parantavat asiakaspalvelua. Neljä eri alan
asiantuntijaa kertoo, miten
heidän organisaatioissaan
arkistointi on toteutettu.

Säilytämme

kansalliseen
kulttuuriperintöön
kuuluvia asiakirjoja

Kasolta löydät
sopivan ratkaisun
vaativimpaankin
arkistointiin.

Tuotteillamme on useita eri turvaluokituksia ja ominaisuuksia niiden
käyttötarkoituksen mukaan. Kartoitamme jokaisen asiakkaamme
turvallisen säilytyksen tarpeet, minkä
perusteella suosittelemme sopivinta
ratkaisua. Tutustu tuotteisiimme tarkemmin osoitteessa www.kaso.fi

Arkistolaitoksen muodostavat
Kansallisarkisto ja seitsemän maakunta-arkistoa. Niiden vastuulla on
asiakirjojen turvallisen arkistoinnin
lisäksi dokumenttien esteettömän
tutkimuskäytön mahdollistaminen.
Suunnittelujohtaja Jorma Vappulan
mukaan tämä onnistuu parhaiten, kun
asiakirjahallintaa toteutetaan koko sen
elinkaaren ajan kokonaisvaltaisesti jo
ennen, kuin aineisto saapuu arkistolaitokseen.
– Tehtävämme on ottaa vastaan
ja arkistoida valtion viranomaisten
yli 40 vuotta vanhoja asiakirjoja sekä
kulttuurihistoriallisesti ja tutkimuksen
kannalta merkittäviä yksityisarkistoja.
Tällä hetkellä Helsingin neljässä toimipisteessä on paperimuotoista aineistoa
noin 80 hyllykilometriä. Näin massiivis-

lojen rakennusmääräysten mukaisesti
ja ne takaavat tietojen pitkäaikaisen
säilyvyyden. Asiakkaamme eivät pääse
tiloihin, vaan aineistot noudetaan aina
pyynnöstä tarkasteltavaksi tutkijasaliimme.
Arkistolaitos käyttää valtavien
tietomäärien hallintaan runsaasti myös
digitaalisia ratkaisuja. Tietojärjestelmistä vastaava ICT-päällikkö Marko Natri
kertoo, että sähköinen arkisto käsittää
jo nyt miljoonia asiakirjoja.
– Jatkuvasti kasvavaan digitaaliarkistoomme pääsee käsiksi kätevästi
suoraan verkosta. Tärkeänä osana sähköistä arkistointia toimii myös VAKKAtietokantamme. Sieltä löytyy valtaosa
aineistojemme viite- ja kuvailutiedoista, jotka on tarkoitettu helpottamaan
tiedonhakua esimerkiksi historiallisessa
tai sosiologisessa tutkimuksessa

”Näin massiivisten aineistojen
tehokkaaseen hallintaan tarvitaan
kehittyneet käytännöt ja järjestelmät.”
Jorma Vappula Suunnittelujohtaja, Kansallisarkisto
ten aineistojen tehokkaaseen hallintaan tarvitaan kehittyneet käytännöt ja
järjestelmät.
Arkistolaitos on kansallisesti alan
merkittävin organisaatio. Sen velvollisuuksiin kuuluu myös arkistolakiin perustuvien hyvien arkistointikäytäntöjen
laatiminen ja julkishallinnon organisaatioiden ohjeistaminen. Asiakirjojen
luontiin, ylläpitoon, seulontaan ja
luovutukseen liittyvät ohjeet koskevat yleisluontoisesti kaikkia Suomen
viranomaisia.
– Varsinaiset arkistotilamme
ovat kaikki suunniteltu suojelemaan
asiakirjoja ulkopuolisia uhkia vastaan.
Tilat on toteutettu tarkasti arkistoti-

Arkistotilamääräyksien 
mukaan rakennetut tilat 
suojaavat aineistoa:
• vedeltä ja haitalliselta
kosteudelta,
• tulelta ja palokaasuilta,
• liialliselta lämpenemiseltä
ja valolta,
• ilman epäpuhtauksilta,
• ilkivallalta, vahingonteolta
ja luvattomalta käytöltä
• Lisätietoa www.narc.fi/
Arkistolaitos/ohjeet/

Testatut Kason tuotteet suojaavat aineistojasi
ja omaisuuttasi vaativimmissakin tilanteissa.
Tuotteillemme on myönnetty korkeasta murtoja paloturvallisuudesta kertova, arvostettu
eurooppalainen ECB-S-sertifikaatti. EUROSAFEjärjestön ainoana suomalaisena jäsenenä osallistumme alan johtavien valmistajien kanssa yhteiseurooppalaisten standardien kehittämiseen.

Deutscher
AkkreditierungsRat
DAT-ZE-00S/92

Vastuullamme on poikkeuksellisen

luottamuksellista aineistoa
Puolustusministeriön arkistointi
on kokonaisvaltainen ratkaisu,
jossa asiakirjojen käytöstä on
selvät ohjeet.

”Yksikin paperi väärässä paikassa riittää
aiheuttamaan vähintään imago-ongelman.”
Paavo Halonen Ylivirastomestari, Puolustusministeriö

Kason tuotteilla suojaat
yrityksesi luottamukselliset tiedot murto- ja
paloturvallisesti.

Turvalliseen ja järjestelmälliseen säilytykseen
liittyvään palveluvalikoimaamme sisältyvät:
• erityyppiset suunnittelupalvelut
• turvakartoitukset ja -konsultoinnit
• toimitus- ja asennuspalvelut
• huolto ja 24h palveleva puhelinneuvonta
• Kaso Rent -rahoituspalvelu

– Uskon, että arkistointikäytäntömme ovat eräät maamme tiukimmin
säädellyt ja ohjeistetut. Niiden tulee
olla samanaikaisesti yhdenmukaiset
sekä Suomen arkistolain että kansainvälisten standardien kanssa, koska
käsittelemme myös runsaasti salaiseksi
luokiteltua EU- ja NATO-aineistoa,
Puolustusministeriön ylivirastomestari
Paavo Halonen kertoo.
Jotta virkamiesten työskentely olisi
mahdollisimman sujuvaa, heillä on
käytössään oma murto- ja paloturvallinen kassakaappi. Siinä pidetään
kulloinkin käsiteltävään asiakokonaisuuteen liittyvät dokumentit. Kun
aineistoa ei enää tarvita, palautetaan
se arkistoon.
– Arkistonhoitajan lisäksi meillä on
kaksi luokitellun aineiston käsittelyyn
nimettyä henkilöä. Heidän vastuullaan
on tietää, missä jokainen arkistosta
lähtenyt dokumentti on ja mihin sitä
käytetään.
– Yksikin paperi väärässä paikassa
riittää aiheuttamaan vähintään imagoongelman.
Tiukat toimintaohjeet eivät koske
ainoastaan paperimuotoista informaatiota. Vaikka kaikki Puolustusministeriön aineistot on arkistoitava paperiversioina, asioiden käsittely siirtyy yhä
enemmän sähköiseksi.
Erilaiset muistitikut ja kannettavat
tietokoneet säilytetäänkin asiaankuuluvissa kassakaapeissa silloin, kun niitä
ei käytetä.

Turvallinen säilytys on

hyvin suunniteltu kokonaisuus
Finanssialan keskusliitto on etujärjestö, joka edustaa jäsenkuntaansa
kuuluvia finanssialan yrityksiä eli
pääasiassa pankkeja ja vakuutusyhtiöitä.
Jäsenyrityksillä on säilytettävänään
suuri määrä erilaisia yrityksille, organisaatioille ja yksityishenkilöille arvokkaita dokumentteja. Turvallisuusasian
tuntija Aku Pänkäläinen kuvailee
jäsenyritysten arkistointitarpeita hyvin
pitkäaikaisiksi.
– Dokumenteille on usein oma
tila, arkistoholvi. Holvin rakenteissa ja
tekniikassa on otettu huomioon, että
monet sen sisältämistä dokumenteista
otetaan käyttöön vain muutaman kerran asiakirjan elinkaaren aikana. Niiden
pitää kuitenkin säilyä vuosikymmeniä

vahingoittumattomina. Nopeasti kiertävä ja päivittäin tarvittava materiaali
taas säilytetään kassa- ja paloturvakaapeissa.
Finanssialan yrityksillä on pitkät
perinteet turvallisesta säilyttämisestä.
Holveissa ja arkistotiloissa osataankin
ottaa huomioon murtosuojauksen
lisäksi olosuhteiden kuten lämpötilan
ja ilmankosteuden optimointi.
– Tällä hetkellä jäsenillämme on
omat turvallisen arkistoinnin käytäntönsä ja tarpeensa. Jatkossa panostamme yhteisten, hyvien arkistointi
käytäntöjen käyttöönottoon. Näin
pyrimme jatkuvasti sujuvampaan ja
parempaan asiakaspalveluun.
– Toimiva arkistointiohjeistus ja sen
noudattaminen ratkaisevat, Pänkäläinen muistuttaa.

Järjestelmällistä
suojaamista vaativia 
asiakirjoja:  
• Fyysiset arvopaperit
kuten osakekirjat, obligaatiot,
velkakirjat ja optiotodistukset
• Erilaiset pankkisopimukset
• Vakuutussopimukset
• Kauppakirjat
• Velkakirjat
• Sijoitus- ja yritystodistukset
sekä muut talletuksiin ja
maksuliikenteeseen liittyvät
todistukset
• Kirjalliset toimeksiannot

“Pyrimme jatkuvasti sujuvampaan ja parempaan asiakaspalveluun.”
Aku Pänkäläinen Turvallisuusasiantuntija, Finanssialan keskusliitto

Kason huolto- ja asennuspalvelut
ovat ISO 9000 -sertifioituja.
Tarjoamme taatusti asiantuntevia
palveluita kattaen koko Suomen.
Tutustu palveluihimme tarkemmin
osoitteessa www.kaso.fi

Kerran oikein arkistoitu,

aina oikein arkistoitu

Palkittua suomalaista
huippumuotoilua
järjestelmälliseen
säilyttämiseen.

Tuotteidemme suunnittelussa käytettävyys on
olennainen osa. Asiakkaamme voivat muun muassa
valita säilytysratkaisuunsa avainlukon tai useita
eri tunnuslukuja mahdollistavan, ohjelmoitavan
näppäinlukituksen. Lisäksi kaappiemme sisustusosissa on runsaasti eri käyttötarkoituksiin sopivia
vaihtoehtoja. Tuotteemme ovat rakenteensa
ansiosta kevyitä korkeaan turvatasoonsa nähden.

Myynninrahoitusta ja muita
rahoitusratkaisuja yrityksille
ja organisaatioille tarjoavalla
Siemens Financial Servicesillä
on monipuolinen ja laaja
asiakaskunta.
Hallintopäällikkö Pia Sarin-Pylvänäisen mukaan tuhansien leasingsopimusten kanta muodostaa heidän
suurimman arkistointitarpeensa.
– Uusia vuokrasopimuksia tulee
sisään päivittäin ja arkistoituja dokumentteja joudutaan tarkastelemaan
jatkuvasti. Arkistointiratkaisussa onkin
tietojen järjestelmällisyydellä ja helpolla
löydettävyydellä suuri prioriteetti. Se
on liiketoimintamme kannalta aivan
olennaista.
Yhtenä Pohjoismaiden johtavana
rahoitusratkaisujen tarjoajana Siemens
Financial Servicesin tulee varmistaa,
että heidän asiakastietonsa ja sopimuksensa ovat suojassa lukituissa
paloturvakaapeissa palo- ja vesivahingoilta sekä tietosuojamurroilta. Käytännön suurimmaksi uhaksi nähdään
inhimillisen erehdyksen mahdollisuus.
Tämän vuoksi kerran oikein arkistoitu
dokumentti on aina oikein arkistoitu.
– Arkistointi voi tuntua rutiinitoimelta. Toisaalta, kun panostetaan
turvalliseen ja järjestelmälliseen
arkistointiin heti alussa, valtava määrä
työtunteja saattaa säästyä vielä monen
vuoden päästä. Asiakassopimusten
elinkaaret tulevat näin tehokkaasti
katettua, vaikka arkistoinnin vastuuhenkilö vaihtuisikin matkan varrella. Se
on ehdottomasti vaivannäön arvoista.

Systemaattisilla 
säilytysratkaisuilla 
suojaat toimistossa:  
• Yrityksen talouteen liittyvät
raportit, suunnitelmat ja
tutkimukset
• Asiakas- ja yhteistyökumppanirekisterit ja -sopimukset
• Varmuuskopiot
• Laskutus ja hinnastot
• Henkilöstötiedot
• Käteiskassa
• Turvallisuuteen liittyvät
dokumentit
• Pöytäkirjat

”Kun panostetaan turvalliseen ja järjestelmälliseen
arkistointiin heti alussa, valtava määrä työtunteja
saattaa säästyä vielä monen vuoden päästä.”
Pia Sarin-Pylvänäinen Hallintopäällikkö, Siemens Financial Services

Kodinturvatuotesarjamme,
KEEPS®-tuoteperheen, suunnittelussa
on erityisesti panostettu designiin,
esteettisyyteen ja järjestelmällisyyteen.
KEEPS® sulautuu kätevästi osaksi
ympäröivää sisustusta. Tutustu
tarkemmin tuotteidemme ominaisuuksiin osoitteessa www.kaso.fi
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Kaso Oy tarjoaa testattuja ja sertifioituja tuotteita sekä palveluja asiakkaiden omaisuuden ja tiedon suojaamiseen. Suomalaiseen Kaso-laatuun ovat luottaneet jo yli
sadan vuoden ajan yksityiskodit, rahalaitokset ja muut yritykset ympäri maailman.
Uudet, innovatiiviset teknologiaratkaisut yhdistettynä moderniin huippumuotoiluun
antavat sopivan täydennyksen Kason pitkälle, teräksenlujalle turvatuoteosaamiselle.

