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Digitaaliseen säilytykseen hyväksyttävät tiedostoformaatit 

1. Johdanto  

Alkujaan digitaaliset asiakirjat tulee ennen siirtoa Kansallisarkistoon muuntaa hyväksyttävään 
tiedostomuotoon. Tässä ohjeessa on esitettynä hyväksyttävät tiedostomuodot sekä toiminta-
malli niiden laadun varmistamiseksi. 

Hyväksyttävät tiedostomuodot on tässä ryhmitelty säilytys- sekä siirtokelpoisiin. Lähtökohtai-
sena tavoitteena on, että aineisto on säilytyskelpoisessa muodossa. Siirtokelpoiset tiedosto-
formaatit hyväksytään ehdollisesti siinä tapauksessa, että säilytyskelpoista muotoa kyseisestä 
aineistosta ei ole olemassa. Siirtokelpoiset muunnetaan säilytyksen aloittamisen yhteydessä 
säilytyskelpoiseen muotoon. Säilytyskelpoisiksi hyväksytään sellaiset tiedostomuodot, joissa 
tietosisällön säilyminen ja ymmärrettävyys voidaan taata pidemmällä aikavälillä. 

Tässä ohjeessa rajaudutaan yksinomaan käsittelemään alkujaan digitaalisten tekstimuotoisten 
dokumenttien tiedostomuotoja. Rekisterimuotoista aineistoa, digitoitua sekä AV-aineistoja kä-
sitellään erillisissä ohjeissa. 

2. Yleiset vaatimukset formaateille 

 Tiedostoja EI SAA salata. Salaaminen estää aineistojen säilyttämisen sekä myöhemmän 
käytön. 

 Tiedostoja EI SAA pakata.  

 Tiedostosta EI SAA puuttua sen esittämiseen ja hyödyntämiseen liittyviä osia, kuten 
esimerkiksi fontit 

Asiakirjatiedoston nimen tulee olla enintään 255 merkkiä pitkä ja tiedostojen nimissä ei saa ol-
la US-ASCII-merkistön ulkopuolisia merkkejä, kuten skandinaavisia kirjaimia.  Säilyttämistoimi-
en aikana alkuperäinen tiedostonimi voidaan mahdollisesti muuttaa. Tämän vuoksi tiedos-
tonimeen ei ole suositeltavaa koodata asiakirjan sisältöön liittyviä metatietoja. Kuten esim. ha-
kemukset_1994-1996.pdf. Aineistoon liittyvät metatiedot tulee aina esittää Sähke-
metatietojen avulla. 

3. Formaatin esittäminen Sähke-metatiedoissa 

Tiedostoja koskevien metatietojen avulla esitetään tiedostomuoto ja tiedostojen nimeen sekä 
sijaintiin siirtopaketissa. Lisäksi esitetään teknisen eheyden varmistava eheystarkenne. 

 Tiedoston yksilöivä OID-tunnus (Document.NativeId) voidaan muodostaa liittämällä 
asiakirjan OID-tunnuksen perään pisteellä eroteltu juokseva numero.  

 Tiedostopolku siirtopaketissa ilmaistaan suhteessa XML-siirtotiedoston sijaintiin. Siirto-
tiedosto sijaitsee siirtopaketin juuritasolla, jolloin polut viittaavat tiedostorakenteessa 
syvemmällä oleviin tiedostoihin. Huom! absoluuttista osoitusta (kuten 
c:\materiaalit\siirto\aineistot\123\abc) ei saa käyttää 

 Tiedoston formaatti ja formaatin versio ilmoitetaan kohdassa Document.Format.Name 
ja Document.Format.Version.  

 Tiedoston hajautussumma ja siihen käytetty algoritmi ilmaistaan kohdissa Docu-
ment.HashAlgorithm ja Document.HashValue. Sallitut hajautusalgoritmit ovat:  
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Algoritmi  Ilmaisutapa tiedostossa  

MD5  md5  

SHA-1  sha1  

SHA-256  sha256  

 

 Tiedostoja salaamista ei suositella, ja siitä täytyy erikseen sopia. Jos sopimus sallii sa-
lattujen tiedostojen siirron, käytetty salausmenetelmä ilmaistaan solmussa Docu-
ment.Encryption. Muussa tapauksessa solmu saa arvon "Ei salattu". 

 

 

<s2:Document> 

 <s2:NativeId>urn:oid:1.2.246.10.210.1.11.2009.89.1</s2:NativeId> 

 <s2:UseType>Arkisto</s2:UseType> 

 <s2:File> 

  <s2:Name>R0900089.pdf</s2:Name> 

  <s2:Path>2008245/pdf/R0900089.pdf</s2:Path> 

 </s2:File> 

 <s2:Format> 

  <s2:Name>application/pdf </s2:Name> 

  <s2:Version>A-2b</s2:Version> 

 </s2:Format> 

 <s2:HashAlgorithm>sha1</s2:HashAlgorithm> 

 <s2:HashValue>pC4LUmP5L6DRL4gUYTx2y82JnG</s2:HashValue> 

 <s2:Encryption>Ei salattu</s2:Encryption> 

</s2:Document  

 

SÄHKE2 mahdollistaa sen, että samasta asiakirjasta voidaan siirtää jopa kolme eri tiedosto-
muotoa, mikä esitetään Sähke-elementin UseType avulla. Pitkäaikaiseen säilytykseen hyväksyt-
tyjen säilytysmuotojen lisäksi on mahdollista siirtää asiakirjat myös alkuperäisessä muodossa 
(DOC, DOCX, ODF jne.). Tämä edellyttää sitä, että myös pitkäaikaissäilytysmuoto siirretään.  

 pakollinen arkistomuoto pitkäaikaissäilytystä varten, usetype=Arkisto 

 natiivimuoto, jossa tiedosto on luotu, usetype=Natiivi 

 näyttömuoto, jossa on huomioitu verkkojakeun tarpeet, usetype=”Julkaisu” 
 

4. Säilytyskelpoisen muodon tuottaminen 

Aineistoa siirtävän toimijan tulee tuottaa siirto- tai säilytyskelpoinen muoto tiedostosta vii-
meistään siirtopaketin muodostamisen vaiheessa. On suositeltavaa muodostaa säilytykseen 
kelpaava muoto mahdollisimman aikaisin, kuten esimerkiksi siinä vaiheessa kun asiakirja mer-
kitään valmiiksi ja lukitaan muutoksilta. 
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5. Asiakirja-aineistotyypit ja hyväksytyt tiedostomuodot 

5.1. Muotoilematon teksti 

Tekstitiedosto sisältää pelkkää tekstiä ilman muotoiluja tai muita ulkoasumäärityksiä. Teksti-
tiedoston sisältämien merkkien valikoiman määrittelee merkistö, josta on olemassa useita eri 
versioita esimerkiksi maakohtaisiin tarpeisiin. Suomessa on käytetty yleisesti merkistöjä ISO 
8859-15 ja unicode UTF-8-koodattuna.  

Hyväksyttävät versiot:  

 Tekstitiedosto merkistöllä ISO 8859-15; PRONOM: x-fmt/111  

 Tekstitiedosto merkistöllä UNICODE (UTF-8, UTF-16 tai UTF-32); PRONOM: x-fmt/111  

Sanasto PREMISin formatName semanttisessa rakenneyksikössä:  

 text/plain  

Sallitut merkistöt: ISO-8859-15, UTF-8, UTF-16 ja UTF-32. 

5.2. Sähköiset julkaisut (EPUB) 

EPUB on laitteisto- ja ohjelmistoriippumaton tallennusmuoto elektronisille julkaisuille, joka on 
standardoitu International Digital Publishing Forumin (IDPF) toimesta. Standardissa julkaisun 
sisällön rakenne paketoidaan säiliöön ja tekstin muotoilu sekä ulkoasu muodostetaan lukulait-
teessa. Tiedostomuoto on ns. rakenteinen nippuformaatti. 

Hyväksyttävät versiot: 

 EPUB versio 2.0.1: PRONOM: fmt/483 

 EPUB versio 3.0.0: PRONOM: fmt/483 

 EPUB versio 3.0.1: PRONOM: fmt/483 

Sanasto PREMIS formatName semanttisessa rakenneyksikössä: 

 application/epub+zip 

5.3. Asiakirjat 

5.3.1.   Open Document Format (ODF)  

ODF on OASIS:n kehittämä avoin tiedostomuoto, jonka avulla voidaan esittää toimisto-
ohjelmistoilla tuotettuja aineistoja kuten taulukkolaskenta-, kaavio-, esitys- ja tekstinkäsittely-
dokumentteja. ODF 1.0-tiedostomuoto on standardoitu ISO-standardina ISO/IEC 26300:2006 ja 
versio 1.2 ISO-standardina ISO/IEC 26300:2015. Teknisesti Open document on ZIP-pakattu ar-
kisto eli ns. yksinkertainen nippuformaatti, joka sisältää useita tiedostoja ja hakemistoja. Do-
kumentin sisältö, esitystyyli, metatieto ja asetukset on eroteltu omiksi XML-tiedostoikseen.  

Yleisimmät ODF-standardia noudattavat tiedostotyypit ovat mm.:  

 .odt, tekstinkäsittely  

 .ods, taulukkolaskenta  

 .odp, esitys  

 .odg, piirto  

 .odf, kaava  
 

Hyväksyttävät versiot:  

 .odt versio 1.0; PRONOM: fmt/136  
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 .odt versio 1.1; PRONOM: fmt/290  

 .odt versio 1.2;  PRONOM: fmt/291  

 .ods versio 1.0; PRONOM: fmt/137  

 .ods versio 1.1; PRONOM: fmt/294  

 .ods versio 1.2;; PRONOM: fmt/295  

 .odp versio 1.0; PRONOM: fmt/138  

 .odp versio 1.1; PRONOM: fmt/292  

 .odp versio 1.2;; PRONOM: fmt/293  

 .odg versio 1.0; PRONOM: fmt/139  

 .odg versio 1.1; PRONOM: fmt/296  

 .odg versio 1.2; PRONOM: fmt/297  

 .odf versio 1.0; .odf versio 1.2;  

Sanasto PREMISin formatName semanttisessa rakenneyksikössä:  

 application/vnd.oasis.opendocument.text  

 application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet  

 application/vnd.oasis.opendocument.presentation  

 application/vnd.oasis.opendocument.graphics  

 application/vnd.oasis.opendocument.formula  
 

5.4. PDF for long-term preservation: PDF-Archive (PDF/A)  

Tekstimuotoisen dokumentin esittämiseen tarkoitettu PDF/A on PDF-tiedostomuodon versio, 
joka soveltuu pitkäaikaiseen säilyttämiseen. PDF/A-tiedosto sisältää kaikki tarvittavat tiedot vi-
suaalisen ulkoasun säilyttämiseksi. PDF/A-tiedostosta on riisuttu ne ominaisuudet, joita ei voi-
da luotettavasti säilyttää, kuten muun muassa skriptit, äänet, elävä kuva, salaus sekä hyperlin-
kit dokumentin ulkopuolelle. Suosittellaan versioita PDF/A-1a ja PDF/A-1b, jotka ovat standar-
doitu ISO-standardina ISO 19005:2005 sekä  versioita PDF/A-2a, PDF/A-2b ja PDF/A-2u, jotka 
ovat standardoitu ISO-standardina ISO 19005-2:2011, ja versioita PDF/A-3a, PDF/A-3b ja 
PDF/A-3u, jotka ovat standardoitu ISO-standardina ISO 195005-3:2012. PDF/A-3 standardien 
osalta tulee huomioida, että standardi mahdollistaa sellaisten tietoaineistojen kapseloinnin 
PDF-kuoreen, joiden migrointi ei ole suoraan tuettua PDF:n osalta. Sen vuoksi tulee varmistua, 
ettei PDF-tiedostot sisällä suoritettavaa ohjelmakoodia tai vastaavaa. 

Hyväksyttävät versiot:  

 PDF/A-1a;  PRONOM: fmt/95  

 PDF/A-1b;  PRONOM: fmt/354  

 PDF/A-2a; PRONOM: fmt/476  

 PDF/A-2b; PRONOM: fmt/477  

 PDF/A-2u; PRONOM: fmt/478  

 PDF/A-3a; PRONOM: fmt/479  

 PDF/A-3b; PRONOM: fmt/480  

 PDF/A-3u; PRONOM: fmt/481  

Sanasto PREMISin formatName semanttisessa rakenneyksikössä:  

 application/pdf  
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6. Siirtokelpoiset 

6.1. Microsoft Office Suite  

Microsoft Office Suite on laajasti käytössä oleva kaupallinen ohjelmisto, jonka avulla voidaan 
esittää toimisto-ohjelmistoilla tuotettuja aineistoja kuten taulukkolaskenta-, kaavio-, esitys- ja 
tekstinkäsittelydokumentteja. Microsoft Office Suite -ohjelmiston uudemmat versiot tukevat 
Office Open XML -muotoja (Transitional ja Strict), jotka on ISO-standardoitu (ISO 29500-
1:2012). Microsoft Office Suite -ohjelmistosta (versiosta 97 ylöspäin) siirtokelpoisia tiedosto-
muotoja ovat:  

 Word Document, tekstinkäsittely  

 Excel Spreadsheet, taulukkolaskenta  

 Powerpoint, esitys  
 

Hyväksyttävät versiot:  

 Microsoft Word 97 (8.0); PRONOM: fmt/40  

 Microsoft Word 98 (8.5); PRONOM: fmt/40  

 Microsoft Word 2000 (9.0); PRONOM: fmt/40  

 Microsoft Word 2002 (10.0); PRONOM: fmt/40  

 Microsoft Word 2003 (11.0); PRONOM: fmt/40  

 Microsoft Word 2007 (12.0); PRONOM: fmt/412  

 Microsoft Word 2010 (14.0); PRONOM: fmt/412  

 Microsoft Word 2013 (15.0); PRONOM: fmt/412  

 Microsoft Excel 97 (8.0); PRONOM: fmt/61  

 Microsoft Excel 99 (9.0); PRONOM: fmt/62  

 Microsoft Excel 2001 (10.0); PRONOM: fmt/62  

 Microsoft Excel 2003 (11.0); PRONOM: fmt/62  

 Microsoft Excel 2007 (12.0); PRONOM: fmt/214  

 Microsoft Excel 2010 (14.0); PRONOM: fmt/214  

 Microsoft Excel 2013 (15.0); PRONOM: fmt/214  

 Microsoft Powerpoint 1997 (8.0); PRONOM: fmt/126  

 Microsoft Powerpoint 1999 (9.0); PRONOM: fmt/126  

 Microsoft Powerpoint 2001 (10.0); PRONOM: fmt/126  

 Microsoft Powerpoint 2003 (11.0); PRONOM: fmt/126  

 Microsoft Powerpoint 2007 (12.0); PRONOM: fmt/215  

 Microsoft Powerpoint 2010 (14.0); PRONOM: fmt/215  

 Microsoft Powerpoint 2013 (15.0); PRONOM: fmt/215  

Sanasto PREMISin formatName semanttisessa rakenneyksikössä:  

 application/msword  

 application/vnd.ms-excel  

 application/vnd.ms-powerpoint  

 application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document  

 application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet  

 application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation  
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6.2. Portable Document Format (PDF) 

PDF on Adoben kehittämä tekstimuotoisen dokumentin esittämiseen tarkoitettu alustariippu-
maton ja avoin tiedostomuoto. Alkuperäisen dokumentin taitto, kirjasintyylit, grafiikka ja värit 
siirtyvät muuttumattomana PDF-tiedoston mukana. PDF 1.7 on standardoitu ISO-standardina 
ISO 32000-1:2008. 

Hyväksyttävät versiot: 

 PDF 1.2; PRONOM: fmt/16 

 PDF 1.3; PRONOM: fmt/17 

 PDF 1.4; PRONOM: fmt/18 

 PDF 1.5; PRONOM: fmt/19 

 PDF 1.6; PRONOM: fmt/20 

 PDF 1.7; PRONOM: fmt/276 

Sanasto PREMISin formatName semanttisessa rakenneyksikössä: 

 application/pdf 


