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V
iime aikojen seminaareis-
sa on vilahdellut aika mon-
ta juristia säikyttelemässä 
kuulijoita EU:n uuden 

2018 voimaan astuvan tietosuoja-
asetuksen määräyksillä ja mahdol-
lisilla kovilla korvausvaatimuksilla. 
Jotta keskustelu pysyisi asiallisena, 
tässä numerossa on Itä-Suomen Yli-
opiston professori Tomi Voutilaisen 
artikkeli, joka kuvaa, mistä asiassa 
oikeasti on kysymys. Tämä sivulta 
34 alkava artikkeli on otsikoitu EU:n 
tietosuoja-asetus – vanhaa tuttua 
ja jotain uuttakin ja jo otsikkokin 
kertoo, ettei tässä kaikki aivan uutta 
ja mullistavaa ole.

q q q

Tässä lehdessä on myös muuta 
painavaa asiaa. Kun lainsäädäntö-
hankkeet ovat liikahtaneet eteen-
päin, dosentti Janne Mäkelä on – 
kuin laatujournalisti ikään – tehnyt 
hyvän yhteenvedon lakiehdotukses-
ta, joka koskee yksityisiä arkisto-
aineistoja. Aiemminhan laki koski 
arkistoja. Toivottavasti siitä ei seu-
raa, että omilla alueillaan vahvat 
ja omaleimaiset toimijat joutuvat 
muutoksesta merkittävästi kärsi-
mään. Jos rahoituksesta merkittä-
vä osa menee hankkeiden kautta, 
hankehakemusten tekeminen taitaa 
muuttua päätyöksi. Kokemuksesta 
voin todeta, ettei siinä ole mitään 
järkeä.

Yksityisten arkistojen toiminta omi-
na asiantuntijoinaan on tärkeää. 

Samalla tavalla tärkeää on, että ar-
kistojen aineistot saadaan yhteisesti 
käyttöön. Yksityisarkistoissa tämä 
on viittä vailla toteutettukin usei-
den arkistojen otettua käyttöönsä 
saman arkistonhallinta- ja hakujär-
jestelmän. Kun tätä Yksaa Mikke-
lissä aikanaan olin tekemässä, oli 
ainakin minulla ajatus aineistojen 
yhteisestä tarjonnasta. 

Tällaisella toimintamallilla, jossa 
kukaan ei voi toista määrätä, uskoi-
sin tulosten olevan saavutettavissa 
kohtuullisen pian. Vaikka Finnan 
kauttakin aineistoja löytyy, nyt 
kannattaisi ajaa eteenpäin sellaista 
järjestelmää, jossa samalla haulla 
voitaisiin arkistojen käyttäjien eh-
doilla toteuttaa yhteinen haku suu-
rimmista ja vähän pienemmistäkin 
kaupungin- ja yksityisarkistoista. 
Myös aineistojen indeksointia ja 
linkitettyjä hakuja kaivataan jo nyt, 
pian agendalla ovat varsinaiset 
älysovellukset. Päivää, jolloin kaikki 
arkistoaineistot olisi varustettu 
kattavilla metatiedoilla, ei tule. Siksi 
paljon tärkeämpää on irrottaa tieto 
datasta kehittyneillä menetelmillä.
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Kehitys näyttää kehittyvän arkis-
tolaitoksessakin. Jo aiemmin olin 
kuullut, että sähköisiä aineistoja 
ei arkistolaitoksen uuden linjan 
mukaisesti seulota. Tämän vuoden 
uutispommi on, että vuosikymme-
net kalliisti ilmastoiduissa tiloissa 
vahdittua ja tarvittaessa konser-
voitua paperia ei enää tarvita, 
vaan nykyistäkin paperiaineistoa 
digitoidaan ja syötetään sen jäl-
keen silppuriin vaikkapa kartongin 
raaka-aineeksi. 

Vaikka olenkin jo eläkeikäinen ukko 
ja muisti pätkii, niin jotenkin muis-
telen, että saatoin jopa kirjoittaa jo-
takin tällaista jo kymmenen vuotta 

sitten. Ihmettelin, ei nyt kovinkaan 
monta vuotta sitten, kun arkisto-
laitoksen tutkimuksessa todettiin, 
ettei sähköisen ja paperisäilytyksen 
kustannuksissa ole suuria eroja. Ja 
jos on, niin paperin hyväksi. Onkin 
loistavaa, että uudet näkemykset 
ovat saaneet tilaa. Tätä kehitystä 
todella tarvitaan koko alalla. 

Siis kiitokset arkistolaitokselle siitä, 
että siellä ei enää nojata vanhoihin 
luutuneisiin asenteisiin. Ehkäpä 
siellä Rauhankadun linnassakin on 
ryhdytty katsomaan, mitä maa-
ilmassa tapahtuu ja otettu oppia 
siitä. Se, että Sähke 2 jää edelleen 
henkiin, on pieni hinta, joka tästä 
tuoreesta ajattelusta on maksettava.
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Edellisessä Failin pääkirjoituksessa 
olin sortunut virheeseen. Arkisto-
laitoksen pääjohtaja ei ollut ollut 
keväästä 2015 lähtien enää CSC:n 
hallituksessa. Tyydyin käyttämään 
viimeistä virallista asiakirjaa eli 
vuosikertomusta, kun en osunut 
tuoreempaan tietoon verkkosivuilla. 
Jussi Nuorteva ei tosin halunnut 
asiaa oikaistavaksi, mutta tässäpä 
se tuli tehtyä.

q q q

Nämä Failin pääkirjoitukset ovat 
osaltani hupeneva luonnonvara. 
Olen nyt saamassa täyteen kym-
menen vuotta päätoimittajana ja se 
alkaa olla riittävästi. Päätoimitta-
jan tehtävistä kiinnostuneet voivat 
ottaa yhteyttä julkaisutoimikunnan 
jäseniin, puheenjohtaja Mikko Hy-

väriseen. Voin mi-
näkin kertoa näistä 
tehtävistä.

Osmo Palonen
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IN MEMORIAM

Raimo Viikki

Y
llättäen saimme tiedon 
Mikkelin maakunta-ar-
kiston johtajana pitkään 
toimineen fil. maist. Rai-

mo Viikin äkillisestä kuolemasta 
29.2.2016 Mikkelissä 79-vuotiaana. 
Hän sai sairauskohtauksen hiih-
toladulla Mikkelissä. Raimo teki 
ansiokkaan työuran arkistoasioiden 
kehittäjänä Mikkelissä 1970-lu-
vun alusta alkaen tultuaan Mik-
kelin maakunta-arkiston johtoon. 
Maakunta-arkiston kehittämisen 
ohella hän oli mukana lähes kaikis-
sa arkistoasioiden kehittämishank-
keissa yhdessä Mikkelin kaupungin 
ja muiden toimijoiden kanssa. Hän 
näki arkistotoimen suurten linjojen 
tulevaisuuden kehityksen ja osa-
si viedä asioita eteenpäin laajan 
yhteistyöverkostonsa kanssa. Hän 
ei milloinkaan halunnut korostaa 
hankkeissa omaa osaamistaan 
julkisuudessa, vaan halusi pysyä ja 
vaikuttaa taustalla. 

 Ensimmäisiä hänen ideoimiaan 
suuria arkistohankkeita Mikke-
liin oli Suomen elinkeinoelämän 
keskusarkiston Elkan perustami-
nen, jonka hallituksessa hän toimi 
pitkään, eläkkeelle jäämiseensä 
saakka. Yritysarkistojen kokoa-
minen oli aloitettu jo Jyväskylän 
maakunta-arkistossa, mutta hanke 
ei edistynyt siellä. Raimo informoi 
Mikkelin kaupungin johtoa yhdes-
sä professori Jorma Ahvenaisen 
kanssa mahdollisuudesta saada 
kaupunkiin uusi arkisto ja Elkan 
suunnittelu alkoi. 

Raimo auttoi arkistokoulutuksen 
käynnistämistä Mikkelin kauppaop-
pilaitoksessa, myöhemmin Mikke-
lin ammattikorkeakoulussa sekä 
Kansalliskirjaston Mikkelin yksikön 

toiminnan aloittamisessa Pursia-
lassa. Hän oli suunnittelemassa 
Jyväskylän yliopiston kanssa yliop-
pilasmerkonomien jatko-opiskelua 
Jyväskylän yliopiston taloushistori-
an laitoksella. Karjalan tietokanta-
projekti on Raimon alkuun panema 
suuri työ, joka jatkuu edelleen ja on 
edelläkävijä digitaalisen arkistoin-
nin menetelmien kehittämisessä 
ja hyvänä esimerkkinä kansalaisia 
suuresti helpottavasta tutkimustoi-
minnasta.

Raimon asiantuntemus oli tärkeä-
nä osana, että Mikkelin ammat-
tikorkeakoulu oli ensimmäinen 
digitaaliseen arkistointiin panos-
tanut ammattikorkeakoulu ja joka 
on edelleen kehittänyt sähköisen 
arkistoinnin tutkimusta ja koulutus-
ta. Mikkelin kaupunki on maamme 
toiseksi tärkein arkistokaupunki 
ja kaupunki on ottanut digitaali-
sen tiedonhallinnan kehittämisen 
yhdeksi kärkihankkeekseen. Kau-
punki jatkaa Raimon aikanaan 
viitoittamalla tiellä. Uusimpana 
arkistohankkeena Kansallisarkis-
to on rakennuttamassa Mikkelin 

Kalevankankaalle valtakunnallista 
keskusarkistoa.

Hallintotehtävien hoitamisen ohella 
Raimo oli pidetty luennoitsija ja 
arkistotiedon kouluttaja Mikkelissä, 
Jyväskylässä ja muuallakin. Hänen 
aikanaan Mikkelin maakunta-ar-
kiston rakennus laajeni ja uudistui 
lähes kokonaan moderniksi arkis-
toksi turvallisessa paikassa Nais-
vuoren kupeessa ja osittain vuoren 
sisällä. 

Varsinaisen virkatyönä lisäksi Rai-
molla riitti tarmoa ja aikaa kirjoit-
taa tieteellisesti korkeatasoisia ja 
perusteellisia pitäjähistorioita mm. 
Huittisista ja Joroisista, joka har-
rastus jatkui vielä eläkevuosina ak-
tiivisen liikuntaharrastuksen lisäksi 
hänen viimeisiin päiviinsä asti.

Me kollegat, yhteistyökumppanit ja 
ystävät jäämme kaipaamaan rau-
hallisen asiantuntijan ystävällisen 
huumorintajuista suhtautumista 
kaikkiin hänen kanssaan tekemisis-
sä olleisiin ihmisiin. 

Matti Lakio

INDEX & SUMMARY FAILI 2/2016
EDITORIAL
P.3 Worth reading and surprises – The 
Editor Osmo Palonen promotes articles 
published in this issue of Faili. Espe-
cially he recommends Professor Tomi 
Voutilainen's article in where he explains 
how the new European data protection 
directive will supplement the current 
national rules and legislation. Palonen 
has some other parts in his leader. The 
surprise Palonen heard in a seminar or-
ganized by Affecto was that the National 
Archives of Finland will get rid of paper. 
In his ten years period as the editor of 
Faili he is trying to recall some editori-
als where he has proposed same kinds 
of ideas. Palonen praises NAF to take 
new ideas and methods in use as well 
as the principle that digital preservation 
is finally beaten paper as the primary 
archiving method.
EVENTS
P.4 James Lappin leading speaker at 
the FBAA seminar – FIRMS Juho Rän-
näli (Finnish Customs) reports about the 
one-day spring seminar of FBAA. The 
Keynote speaker in the event was British 
consultant James Lappin, who analy-
zed the use of the email as information 
exchange. Lappin reminded that already 
1996 there were more emails than let-
ters and since then there has been a tsu-
nami. Managing the emails as the main 
method in business information has not 
been successful while the records and in-
formation management practises has not 
been taken in use, Rännäli writes.
P.7 IITC Oy celebrated the 15th anni-
versary – Information Consulting enter-
prise IITC had their 15th birthday-party 
at Hotel Kämp, reports MD Juha Anttila.
P.8 Digitalisation: static electricity 
or  power  current – Mirja Loponen 
and Miia Kosonen report about two-day 
spring seminar of municipal archivists 
union KAY. the writers asked if digitaliza-
tion is just craft work with low voltage or 
real projects with high voltage.
P.10 IRMS collected a group of Finns – 
FIRMS Juho Rännäli (Finnish Customs) 
reports about the IRMS annual conferen-
ce held in Bristol this spring. There were 
at least five Finns as participants and 
one system supplier (M-Files).
P.14 Newspaper history on view  – 
Osmo Palonen reports about the small 
seminar organised by  the centre of his-
tory to order and Archives of Helsingin 
Sanomat. The seminar was part of the 
125 anniversary history project of the 
leading newspaper in Finland, Helsingin 
Sanomat. 
P.15 Centre of History to Order keeps 
the quality high – Osmo Palonen writes 
also about the activities of the above 
mentioned centre by interviewing Marja 
Pohjola, the secretary of the Centre.
P.16 National archives give up of 
paper – The Editor Osmo Palonen was 
taking part of the public sector seminar 

organised by the Affecto Oyj. In there 
he learned more about the new Euro-
pean data protection directive and the 
new strategy of the National Archives of 
Finland. R&D Director Päivi Happonen 
told in the seminar, that NAF will stop 
receiving paper from the administration 
and will digitise also the recent paper 
archives already in the NAF. The new 
strategy was published early this year. 
P.17 Archives Day and Archival achie-
vement of the year – The Nordic Ar-
chives Day 2016 is 12. November and 
achievemt of the year candidates can ba 
nominated until 17.10. The theme of the 
day is Freedom of the speech.
LEGISLATION 
P.18 Role of NAF is critisized in com-
ments – Dr. Janne Mäkelä, reports about 
the status of a new proposal of legislation 
concerning the private archive material. 
The new law should replace the current 
law of private government supported 
archives that has limited the support 
only to those written in the law. The new 
proposals gives funding decisions and 
control to the NAF, while the funding has 
now granted by the Ministry of Educati-
on and Culture. In many comments this 
kind of double role of NAF is in doubt, 
Mäkelä writes.
FROM THE CHAIR
P.20 How to serve the members at best 
– Mikko Hyvärinen, the new chairman of 
the FBAA has wondered how tho serve 
the mambers of the association and asks 
for feedback and proposals. As a new 
chairman he sees that this publication 
and the training and education are the 
most important  and in a high level. He 
also give his appreciation to his pre-
decessor Jarmo Luoma-aho, head of 
training and education committee Juha 
Anttila and the secretary Matti Happo-
nen, who is leaving his post.
ASSOCIATIONS
P.21 Ossi Viita chair Private centralar-
chives – Pekka Lähteenkorva reports of 
the general meeting of  Private centralar-
chives Association. It was also a farewell 
party for retiring Riitta Itälä, Director of 
the Archives of Salaried Employees.
ARCHIVES
P.22 Alajoutsijärvi is the new director 
of the Archives of Salaried Employees – 
Pekka Lähteenkorva has made an inter-
view of Arto Alajoutsijärvi, who replaces 
the retired Riitta Itälä as the director of 
the Archives of Salaried Employees. Ala-
joutsijärvi has background in the archi-
ves of the Centre Party and education as 
a historian in the Jyväskylä University.
P.25 There is wate on the floor - Susan-
na Kokkinen, head of records mana-
gement in the Aalto University expains 
how her archives survived when on 
evening there was a flood in the arhives. 
Fortunately there were no very valuable 
content on the lowet shelfs of the archi-
ve room and with the help of archive 

hotel and temporary office spaces the 
drying and renovation of the premises 
was completed. The flood caused an erta 
job of 5 months and some material with 
limited preservation period was lost.
P.28 The recondition and inventory of 
military archives project iwas comp-
leted - Johannes Valo, who used to be a 
tem leader in this project writes about 
the huge project to process unorganised 
Finnish military archives created bet-
ween and during  the World Wars. The 
project includin preliminary planning 
project took 9 years and  it employed 
20-30 persons in average. The cost of 
the project was 9 million Euro and it 
was organised by the national business 
archives Elka in Mikkeli and paid by the 
Finnish Army.
TALES OF TECHNOLOGY
P.33 Old PC up and running and flop-
pies are opening – Osmo Palonen comp-
leted his 5.25 inc floppy disk project by 
finding an old PC with the proper BIOS 
for DD floppies as well.
COMMENT
P.34 EU Data Protection Directive - 
well-known stuff and something new 
as well – Professor Tomi Voutilainen 
does not see so big difference when 
compares current Finnish legislation and 
the new directive to be in force 2018. 
Voutilainen makes in-depth analyses and 
does not see any reason to get afraid in 
the archives..
COLUMN
P.38 Archive can't be monopolised – 
The Columnist Roope Hollmén explains 
the many ways how to understand the 
word "archives". He does not agree that 
only the archivists can define the concept 
of this a-word. The usage of the archives 
has so many other meanings also within 
the memory organizations that even 
archivists should make sure that the 
counterpart understand the concept.
ARCHIVES EXPERIENCES
P.40 Kekkonen scholar enjoys flexibi-
lity – Pekka Lähteenkorva asked from 
Matti Mäntylä, who just  had his Ph.D. 
thesis defence in the University of Oulu, 
how the scholars from the North utilise 
the archives in the South.
PERSON
Toni Suutari is the new secretary 
of FBAA – Toni Suutari has written a 
presentation of himself by the Editors 
request. Suutari is the new secretary of 
FBAA after Matti Happonen left the posi-
tion after five years.
IN MEMORIAM
P.42 Raimo Viikki – Matti Lakio wri-
tes an obituary about Raimo Viikki, the 
former head of the Provincial archives of 
Mikkeli and local archiving activist, who 
was also one of the key people behind 
when establishing the national business 
archives Elka in Mikkeli in the early 
1980's.

Raimo Viikki 
kertoi Elkan 
perustamis-
vaiheista 
arkiston 
30-vuotis-
juhlassa 
vuonna 2011. 
Kuva: Elka
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