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KUVAUS	
	

FAILI	on	Liikearkistoyhdistyksen	julkaisema	ainoa	suomalainen	asiakirja-	ja	tiedonhallinnan	

sekä	arkistoinnin	ammattilehti.	Lehti	kertoo	neljästi	vuodessa	monipuolisesti	alan	koti	ja	

ulkomaisista	tapahtumista,	ihmisistä	ja	ilmiöistä	sekä	tutkimuksesta	ja	koulutuksesta.	

Liikearkistoyhdistyksen	jäsenille	Faili	sisältyy	jäsenmaksuun,	yhteisöjäsenmaksuun	

sisältyy	kaksi	Failin	vuosikertaa.	Failin	tilaushinta	on	66	€	ja	päätoimisille	opiskelijoille	16,50	€.	

Arkistoalan	yhdistysten	jäsenten	(AY,	KAY,	TAAY)	alennushinta	on	33	e/vuosi.	
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ILMOITUSHINNAT	
	

Ilmoitusmyynti,	puhelin	045	2495680,	Juha	Henriksson	

	

Ilmoitushinnat	2017	

1/1	sivu	takakansi	4-väri	1200	

1/1	sivu	3.	kansi	4-väri	1000	

1/1	sivu	muut	sivut	4-väri	800	

½	sivu	takakansi	4-väri	600	

½	sivu	muut	sivut	4-väri	500	

¼	sivu	takakansi	4-väri	300	

¼	sivu	muut	sivut	4-väri	250	

	

Liikearkistoyhdistyksen	yhteisöjäsenet	saavat	ilmoitushinnoista	20	%	alennuksen.	

	

Toistoalennus:	sama	aineisto	4	ilmoituskertaa,	4.	kerta	ilmaiseksi,	2	ilmoituskertaa	-10%.	

	

Ilmoitusvalmistus	50	e/sivu.	

	

Oman	mainosmateriaalin	postitus	lehden	mukana:	kokosivun	ilmoitushinta	ja	lisäksi	sisäänpisto-	ja	

postituskulut.	Hintoihin	lisätään	arvonlisävero.	Hinnat	sitoumuksetta.	

	

	

ILMOITUSAINEISTON	TEKNISET	TIEDOT	
	

Painotuotteen	koko	173	X	245	mm.	

	

Tiedostomuodot	valmiit	aineistot	painettava	pdf,	fontit	konvertoituina,	järjestelmä	Windows.	

Kuvat	jpeg,	tiff,	eps,	värijärjestelmä	CMYK.	Kuvaresoluutio	vähintään	300	dpi	

	

Muista	tiedostomuodoista	ota	yhteyttä.	



Tiedonhallinnan ja arkistoinnin erikoislehti 

2/
20

17

TAPAHTUMAT
Kynällä vai sähköllä  s. 4
Yritysarkistot koolla  s. 10
DLM muuttaa Viroon  s. 15
Archiving Riiassa   s. 19 
IRMS etsi agentteja  s. 22

ARKISTOT
Reaganin puuhamaa s. 26
Orbán uhkaa OSAa  s. 30
KOULUTUS
UCLA tuottaa huiput  s. 34
Koulutuskatsaus 1 s. 36



FAILI on Liikearkistoyhdistyksen julkaisema 
ainoa suomalainen asiakirja- ja tiedonhallinnan 
sekä arkistoinnin ammattilehti. Lehti kertoo 
neljästi vuodessa monipuolisesti alan koti- 
ja ulkomaisista tapahtumista, ihmisistä ja 
ilmiöistä sekä tutkimuksesta ja koulutuksesta. 
Liikearkistoyhdistyksen jäsenille Faili sisältyy 
jäsenmaksuun, yhteisöjäsenmaksuun 
sisältyy kaksi Failin vuosikertaa. 
Failin tilaushinta on 66 € ja päätoimisille 
opiskelijoille 16,50 €. Tilauksiin ja jakeluun 
liittyvissä asioissa ottakaa yhteyttä 
yhdistyksen sihteeriin sähköpostilla sihteeri@
liikearkistoyhdistys.fi tai puhelimella 044 551 
2029.

Liity Liikkariin! 
LIIKEARKISTOYHDISTYS on tiedonhallinnan 
asiantuntijaorganisaatio. Yhdistyksen jäsenenä 
olet osa yhteisöä, joka kehittää erilaisten 
organisaatioiden tiedonhallintaa. Jäsenistö 
koostuu yritysten lisäksi arkistoista, julkisen hallinnon 
toimijoista ja järjestöistä sekä niissä työskentelevistä 
tiedonhallinnan asiantuntijoista. Yhdistys järjestää 
jäsenilleen koulutusta ja tutustumisia kiintoisiin 
kohteisiin. Sen lippulaiva on Liikearkistopäivät, 
joista ilmoitetaan erikseen.
Tule mukaan toimintaan, jäsenmaksu on 50 
euroa vuodessa henkilöjäseniltä ja 250 euroa 
yhteisöjäseniltä. Maksuun sisältyy Failin vuosikerta, 
yhteisöille kaksi. Liittyä voi ottamalla yhteyden 
sihteeriin sihteeri@liikearkistoyhdistys.fi tai 044 551 
2029.

e-posti@elka.fi • puh. 015 321 340 • www.elka.fi

LUOTETTAVIA  
ARKISTOPALVELUITA  
YRITYKSILLE

• digitaalinen säilytys
• digitointi
• tietopalvelu

• konsultointi
• seulonta
• analoginen säilytys

ASIANTUNTEVAA, AMMATTIMAISTA JA 
IHMISLÄHEISTÄ PALVELUA VUODESTA 2004

DISECIN 
 ARKISTOPALVELU
•  Luotettavia arkistonhallintaratkaisuja

•  Tallennus- ja säilytyspalveluita

•  Koulutusta ja konsultointia

•  Digitointia

 ASIAKKAITAMME: ELKA, Espoo, Helsinki, Päivälehti,
 Tampere, Turku, UKK, Xamk ja YLE

www.disec.fi


