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T
ämän pääkirjoituksen pitäisi 
olla viimeinen, jonka tähän 
lehteen kirjoitan. Olemme 
syksyn aikana etsiskelleet 

Failin seuraavaa päätoimittajaa tu-
tuista piireistä, mutta emme ole vie-
lä sellaista löytäneet. Siksi päädyim-
me ihan viralliseen hakuun, jonka 
ilmoitus löytyy toisaalta lehdessäm-
me. Lupasin nyt kuitenkin hoitaa 
asian joustavasti ja siksi ilmoituk-
sessakin lukee tehtävän vastaan-
ottamisesta "sopimuksen mukaan 
vuoden 2017 aikana". Tämä lehti 
on kuitenkin päätoimittajana työs-
kentelyn kymmenvuotiskauden 
viimeinen ja siksi lienen oikeutettu 
muutamiin muistelmiin.

Otin siis päätoimittajan tehtävät 
vastaan Pentti Latva-Koivistolta, 
joka oli tehnyt ansiokkaasti Liikear-
kistoyhdistyksen perinteistä lehteä 
jo useita vuosia. Ensimmäisenä 
vuonna en halunnut ryhtyä kovin 
suuriin muutoksiin, vaan vuoden 
2007 Faili tehtiin periaatteessa sa-
malla sapluunalla kuin aiemminkin. 
Faktorin tutkinnon joskus tehnee-
nä se vaikutti perinteiseltä tavalta. 
Päätoimittaja kirjoitti pääkirjoituk-
sen ja yritti huolehtia että lehdessä 
on tarpeeksi materiaalia, jonka Val-
keakoskella asuva toimitussihteeri 
yhteistyössä painon kanssa kasasi 
lehdeksi. Lopputulos ei aina vastan-
nut päätoimittajan ajatusta.

Lehdentekijänä olin tottunut pa-
rempaan jo Aamulehdessä 1970-lu-
vun loppupuolella. Silloin taittavat 
toimittajat osasivat laskea, minne 
mikin juttu missäkin muodossa 
sopi, minne mikin kuva kuului 
ja piirtää tarkan skeeman taittoa 
tekeville kirjatyöntekijöille. Tilanne 
parani digitalisaation edetessä (jo 

1980-luvulla sanomalehdissä) ja 
jutut – toki silloin vain kuvaupotuk-
sineen – saatiin valolatomakoneesta 
valmiina kokonaisuutena sanoma-
lehden sivulle asetettavaksi.

Failissa päädyttiin tekemään vuosi-
kymmenen lehtiuudistus ja vuoden 
2008 lehdet ovat täysin erilaisia ja 
ne myös tuotettiin kokonaan toi-
sin. Ensimmäisiä lehtiä tein toki 
vielä ulkoasukonsulttimme Vesa 
Vuorelan ja naapurin lehtitalossa 
työskennelleen Sari Järnin avus-
tuksella, mutta pian vakiintui tapa, 
jossa aineisto muuttui jutuista ja 
kuvista Palosen työhuoneessa pai-
novalmiiksi PDF:ksi, joka lähetettiin 
ADSL-liittymän kautta Laineen pai-
nettavaksi Raumalle. Tämä minusta 
kuvaa hyvin julkaisemisen proses-
sin muutosta myös teollisuushisto-
rioitsijan näkökulmasta. Perinteiset 
tuotantomuodot omine erikoisine 
ammatteineen katosivat, osastot ja 
yksiköt lopetettiin ja tuotanto tehos-
tui ennennäkemättömällä tavalla.

Kun tässä kirjoitetaan Failin pää-
kirjoitusta, lienee syytä palata koko 
vuodesta 2003 alkaneen arkistoura-
ni aikana esiin nousseeseen kysy-
mykseen digitalisaation vaikutuk-
sesta arkistoammatteihin. Tänä ai-
kana toki moni asia on muuttunut, 
mutta vielä ei ole kovinkaan monta 
arkistoammattia, joiden kohtalo 
olisi ollut sama kuin konelatojan, 
oikolukijan tai lehtifaktorin. Toki 
monessa arkiston tehtävässä työn 
sisältö on muuttunut ja Liikkarin 
päätoimialueella monessa yrityk-
sessä paperiarkistoa varten han-
kittua arkistonhoitajaa ei enää ole, 
mutta samanlaista muutosta kuin 
työuralleni keskeisessä sanomaleh-
tituotannossa ei täällä ole nähty.

Kuten olen monesti sanonut digita-
lisaatio arkistoissa antaa mahdol-
lisuudet siihen, ettei enää tarvitse 
mennä arkistoon saadakseen tietoa 
omasta kiinnostuksen kohtees-
ta. Tässäkin on toki toinen puoli. 
Ainakin vakavalle tutkijalle arkis-
tojen henkilökunnalta saatu apu on 
tehostanut merkittävästi arkistoissa 
tehtyä työtä. Sitä on tuskin mahdol-
lista millään apuvälineillä korvata.

Arkistoissa kuitenkin on otettava 
ennakkoluulottomasti varteen tek-
niikan mahdollisuuksista ja muo-
kata tehtäviä sen mukaisesti. Kun 
kyseessä ei ole samanlainen liike-
yritys kuin mediatalo, paineet ovat 
edelleenkin hieman vähäisemmät.

q q q

Tämän numeron sisällössä kan-
nattaa huomata ainakin muutama 
asia. Vilkkaan tapahtumasyksyn 
raportoinnin lisäksi jatkamme 
edelleen arkistojen esittelyä. Täl-
lä kertaa olemme ottaneet esille 
myös museoiden arkistoissa piilevät 
tuntemattomat aarteet ja esimerk-
kinä arkistoillekin yleisten kirjas-
tojen projektin, jolla aika mones-
sa kirjastossa siirryttiin avoimen 
lähdekoodin järjestelmään. Kun 
se tehtiin omin voimin, myös sen 
jatkokehitys on riippuvainen omista 
toiveista. Vaikka valitulla ratkai-
sulla ei olekaan montaa kotimaista 
osaajaa, sille löytyy vahvoja osaajia 
muualta Europasta, jos sellaista 
tarvitaan. Ehkä Anssi Jääskeläi-
sen esittelemän E-Arkin pohjalta 
saadaan Kohan tapaisia ratkaisuja 
arkistoillekin. 
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Olli Alm
Webmaster

Liikearkistoyhdistys

L
iikearkistoyhdistys julkai-
si syyskuun lopulla uudet 
Internet-sivut. Uudet sivut 
ovat aikaisempaan verrattuna 

kevyemmät, raikkaammat ja hel-
pommin muokattavissa olevat. Uu-
silla sivuilla tullaan näkemään myös 
aikaisempaa huomattavasti enem-
män valokuvia ja muuta visuaalista 
aineistoa. Uusien sivujen ideoinnista 
ja ’projektinhallinnasta’ vastasi yh-
distyksen viestintätoimikunta, johon 
kuuluvat Matti Happonen, Miia 
Kosonen, Hannele Sädelahti-Lassila, 
Ritva Toivonen sekä allekirjoittanut. 
Logon uusimisesta ja graafisesta 
ilmeestä vastasi Hannele Sädelahti-
Lassila.

Uusi Internet-sivusto on toteutettu 
Wordpress -sisällönhallintaohjel-
mistolla. Sivuston teknisestä toteu-
tuksesta vastasi Mikkelin ammat-
tikorkeakoulun tietojenkäsittelyn 
opiskelija Martti Honkala, joka 
toimi harjoittelijana digitaalisen 
tiedonhallinnan tutkimus- ja ke-
hittämiskeskus Digitaliassa ajalla 
2.5. – 30.9.2016. Hänen työnohjaa-
janaan sivuston toteutuksen osalta 
toimi viestintätoimikunnan Miia 
Kosonen. Seuraavassa on Martti 
Honkalan ajatuksia sivustoprojektin 
toteutuksesta. Haastattelijana toimi 
Miia Kosonen.

Mitä tehtäviisi kuului Digitaliassa?
Tehtäviini kuului asiakaslähtöisten 
verkkosivuprojektien suunnittelu ja 
toteutus. Rakensin myös webbiser-

verien toiminnallisuuksia ja kokei-
lin erilaisia verkkosivujen testaus-
menetelmiä.

Millaisia kokemuksia sinulle jäi 
Liikearkistoyhdistyksen verkkosi-
vuprojektista? Mikä oli helppoa, 
mikä taas haastavaa? Mihin olet 
erityisen tyytyväinen?
Kokemuksena projekti oli hyvä. 
WordPressiin en opiskeluaikana 
ollut vielä ehtinyt tutustua, joten 
oikean asiakasprojektin kautta 
WordPress-kehityksestä tuli hyvää 
kokemusta. Haastavinta projektissa 
oli totuttelu WordPress-ympäris-
töön. Alussa se tuntui rajoittavalta, 
koska olen tottunut tekemään sivuja 
ja ohjelmia alusta asti itse valitse-
millani työkaluilla. Alustan oppi 
kuitenkin nopeasti ja se oli syste-
maattinen. WordPress-yhteisö on 
myös loistava, moneen ongelmaan 
löytyi ratkaisu nopeasti. WordPres-

sin yhtenä tavoitteena 
on sisällön asettaminen 
etusijalle. Mielestäni se 
onnistui näillä sivuilla 
hyvin. Uutisnäkymän 
ja lomakkeiden avul-
la sivuista saa hieman 
dynaamisemman vai-
kutelman aikaisempiin 
verrattuna.

Entä tästä eteenpäin, 
mitä on suunnitelmis-
sa?
Tarkoituksena olisi 
saada opinnäytetyöni 
valmiiksi ja valmistua 
joulukuussa.

Uusien sivujen toteutus 
sujui kuin Strömsössä ja 
siitä kiitos kuuluu Martti 
Honkalalle. Samaan 
’pakettiin’ kuului myös 
käyttö- ja ylläpitokou-
lutus Liikearkistoyhdis-
tyksen webmasterille. 

Hänelle voi myös laittaa sähköpos-
tia (webmaster@liikearkistoyhdis-
tys.fi) jos huomaa sivuilla jonkun 
virheen tai vaikka ilmoittautumis-
linkki johonkin koulutukseen ei 
toimi. Palautetta uusista sivuista voi 
antaa viestintätoimikunnan jäsenil-
le. Toivottavasti uudet sivut palvele-
vat jäsenistöä entistä paremmin ja 
tarvittava tieto löytyy uusilta sivuilta 
helposti ja nopeasti. 

Muistakaa myös käydä Liikear-
kistoyhdistyksen LinkedIn -ryh-
mässä, jossa käydään keskustelua 
koulutuksista, Failin artikkeleista 
ja muista ajankohtaisista asioista. 
Ja lopuksi kehotan vielä kaikkia 
kirjautumaan Facebookiin ja me-
nemään ’tykkäämään’ Liikearkis-
toyhdistyksen Facebook-sivusta. Se 
löytyy osoitteesta www.facebook.
com/liikearkistoyhdistys.
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EDITORIAL
P.3 Memories and the future – The Editor 
Osmo Palonen is looking back when his ten 
year period as the editor is getting complete. 
He writes his memories of the production 
of Faili during his first year in reigns of the 
publication and compares it to the newspa-
per manufacturing process during his earlier 
career in connection to daily newspapers. Pa-
lonen also points out that in this issue there 
are articles from the unknown archives of the 
museums and from an open source library 
system installation project. The latter he sees 
as an example for the archives as well. 
EVENTS
P.4 Alison North and the new ideas – Juho 
Rännäli, FIRMS (Finnish Customs), reports 
the one-day conference organized by the 
FBAA. One message from Alison North was 
that appraisal and disposal of records is in 
connection with the paper archives. There 
is no time or interest to do it with the digital 
material. There are always better things to do 
and nobody really knows which information 
is relevant. As an example of the results of 
poor disposal she took the San Bruno gas line 
explosion. The relevant documents were dis-
posed against the RM recommendation.
P.6 Organizations, retention periods and 
international operations – Kalle Autio 
(Senaatti-kiinteistöt) reports the afternoon 
sessions of the same event. Head of Records 
Management Helena Pajari (City of Tampere) 
was explaining how the records management 
and archiving operations in her city had been 
organized during the last turbulent years of 
the municipal administration. The key has 
been to centralize the RM from different 
administrative units to a new centralized RM 
administration that has its own budged, yea-
rly work schedule and control mechanisms. 
Carl-Magnus Roos has his speech about 
the retention period planning. It has been a 
central part of the FBAA guidebook and will 
be updated in the next issue. There have not 
been many changes in the retention of docu-
ments in the private sector. As a new pheno-
menon, there is a need to dispose and destroy 
certain records based on the new legislation 
of personal information. The last speaker of 
the day was the chairman of FBAA Mikko 
Hyvärinen (Nokia Oyj) who explained the RM 
problems in connection to the acquisitions 
and separations within a corporation. He also 
reminded that in the international operations 
the retention periods based on legislation in 
150 countries is impossible to define. The 
periods can vary between five years and per-
manent preservation.
P.6 International labour history in Helsin-
ki –Susanna Kokkinen (Aalto University) has 
been visiting the IALHI annual meeting and 
conference in Helsinki organized by the La-
bour Archives. In her report the oral history 
and the problems with the rights in using and 
distributing digitized material was taken up.
P.12 The ICA conference in Seoul, South 
Korea – Ritva Toivonen (Affecto) reports 
about the ICA conference.
P.15 Trust and Transparency in E-Govern-
ment – Tuija Kautto (University of Tampere) 
reports about the conference held in Oslo and 
organized by the National Archives, Tid-
skrift Archiv and Oslo an Åkerhus University 
College. The speech of Luciana Duranti about 
the Inter Pares Trust project as well the paper 

Opening Digital Archives and Collections 
with Emerging Data Analytics Technology: A 
Research Agenda by Ahmed Elragal and Tero 
Päivärinta were presented in her report.
P.16 Over 20.000 visitors at Ignite in Atlan-
ta – Juha Anttila (MD, IITC Oy) reports about 
the Microsoft Ignite 2016 conference held in 
Atlanta, Georgia in September. From the pro-
gramme he found 16 developments he will 
use in his consulting firm. More information 
in his twitter: https://twitter.com/juhaant
P.19 DLM Forum made itself familiar with 
Norway and E-Ark – Dr. Anssi Jääskeläinen 
(Mikkeli University of Applied Sciences) was 
participating DLM Forum Member's meeting 
in Oslo this November. He also reports about 
the special E-Ark event held after the stan-
dard two days DLM meeting. Jääskeläinen 
evaluated the event interesting and well-orga-
nized by Norwegians, who have been active 
in the DLM Forum, even when they are not 
members in the EU. 
LEGISLATION 
P.22 The reform of the law for private 
archive materials cancelled – Dr. Janne 
Mäkelä has followed the process of reform of 
the law for private archives. The reform has 
now stopped while many archives and other 
interest groups have had doubts of the effects 
of the reform. The proposal had changed the 
status of the archives now getting the yearly 
government support to their operation. There 
are new archives who would have benefited 
of the new legislation. 
ARCHIVES
P.24 The Swedish Central Archives is 40 
years old archive for Swedish speaking 
organizations – Pekka Lähteenkorva (Urho 
Kekkonen Archives) has written a reportage 
of the archives in the headline. He has inter-
viewed the Head of Archives Lena Karhu and 
in the article the difference between the ar-
chives and The Society of Swedish Literature 
in Finland (SLS) is explained. In the interview 
also the history of archives established 1976 
is shortly repeated.
P.28 The founding members with the 
festive seminar – Carl-Magnus Roos, the 
chairman of the board of the Swedish Central 
Archives has written his report about the 
40th anniversary seminar. There were three 
founding members of the Swedish Archive 
Society among the 70 participants of the 
event. The Society is the background organi-
zation of the archives.
P.28 FSD preserves for research – Toni 
Suutari (Secretary of FBAA) has written 
an article about the Finnish Social Science 
Data Archive. Started 1999 as research data 
archive for social sciences it has expanded to 
humanities, education theory as well as medi-
cal and health science. There is a portal Aila 
that the users can search the contents of the 
archives that is operating in connection with 
the University of Tampere. The importance of 
to preserve and share science data has been 
promoted with guide book published by the 
FSD, for example.
MUSEUMS
P.30 the hidden archive contents in mu-
seums – Ritva Pulkkinen (Post Museum) and 
Dr. Pekka Henttonen (University of Tampe-
re) has found that there are 20,5 shelf km 
archival material in the museums. There 
are interesting materials besides the official 
records and these should have included in 

the archival search capabilities. On example 
Pulkkinen found was two compositions: the 
Postman's March and Letters Awaiting. Those 
were composed by the well-known Usko 
Kemppi, but never published.
PROJECTS
P.32 Ship Data - archives and museum 
cooperation – Jarmo Luoma-aho (Director of 
ELKA) writes about the cooperation between 
his archives and the Varkaus museum. They 
have shared and made public the records and 
digitized material of the ships build in Varka-
us shipyards owned by the Wahl and Ahl-
ström Corporations. The combined database 
includes engineer drawings, photos, meta 
data and other documents connected to the 
ships build 1887-1965. Some of the ships are 
still sailing on the Saimaa and other lakes.
P.33 E-mails from Outlook to archives – Dr. 
Anssi Jääskeläinen (Mikkeli University of 
Applied Sciences) has written a more detailed 
report of the development made in his Uni. In 
the Digitalia Research Centre they have crea-
ted workflow to archive .pst and .ost mailbox 
data to PDF/A-3b archive contents. There are 
plans to include other mailboxes including 
Gmail. All components in the workflow are 
Open Source.
P.36 Libraries took Koha in use in a joint 
operation – Virpi Launonen (Director of Mik-
keli City Library) made a report of a project 
where currently 43 public libraries in Finland 
have started to use Open Source library 
system Koha and there will be more in 2017. 
There are libraries of different  size starting 
from the City of Oulu to a small municipality 
library participating in the project. The pro-
ject is owned by limited company Koha Suo-
mi Oy which has 82 municipalities as owner.
EDUCATION
P.39 Law and ethics in information mana-
gement – Dr. Miia Kosonen (Mikkeli Univer-
sity of Applied Sciences) reports about the 
summer school organized by the Digitalia 
Research Centre in August in Helsinki. 
COLUMN
P.42 Memory and power – The Columnist 
Roope Hollmén consider about the concepts 
of memory, archive and history. The roots 
and needs for archiving come from memo-
ry: people as an individual and as a society 
has demand to keep things in their memory 
and on the other hand to be remembered, 
he writes.
BOOKS
P.44 Nothing but facts – Dr. Pekka Hentto-
nen has read Margaret Crockett's book The 
No-nonsense Guide to Archives and Record-
keeping.
NEWS
P.45 Honorary award for Calle Roos, Achie-
vement of the year for YLE – The annual 
Archival Achievement of the Year has given to 
broadcasting Corporation YLE, which handed 
over the listener's letter collection of Satur-
days desired, the oldest continuous radio pro-
gramme in Finland to music archives JAPA. 
Former secretary of FBAA Calle Roos got one 
of the three honorary awards.
P.46 Renewed website to FBAA – Olli Alm 
(Web master of FBAA) writes about the 
renewal of the association's website www.lii-
kearkistoyhdistys.fi. The planning was made 
in Mikkeli University of Applied Sciences and 
the logo and graphics were designed by Han-
nele Sädelahti-Lassila.

Liikkarille 
uudet  
Internet-sivut

Tältä näyttää uusi aloitussivu.
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ARKISTOPALVELUITA  
YRITYKSILLE

• digitaalinen säilytys
• digitointi
• tietopalvelu

• konsultointi
• seulonta
• analoginen säilytys

Seminaari 
28.3.2017

www.iitc.fi

DISEC JA DARCMEDIA 
YHDISTYVÄT

www.disec.fi

Asiantuntevaa,
ammattitaitoista 
ja ihmisläheistä palvelua 
vuodesta 2004

Olemme maan johtava sähköisten 
arkistopalveluiden tuottaja ja kehittäjä

>  Luotettavia arkistointi- ja tallennuspalveluita 

>  Web-pohjaisia arkistopalveluita

>  Aineistojen digitointia

>  Koulutusta ja konsultointia

Tarjoamme viranomaisvaatimukset 
täyttäviä tietojärjestelmäpalveluita sekä 
tiedonhallintaa SaaS-palveluna


