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T
ämänkertaisen Failin kes-
kiarkki on varattu Tiedon-
hallinnan asiantuntijata-
paamiselle eli Suomen XV 
Liikearkistopäiville, koska 

Faili toimii myös päivien ohjelma-
lehtenä. Puheenjohtajan mukaan 
Liikearkistopäivät järjestetään nyt 
ensimmäisen kerran Mikkelissä, 
joten sen perusteella ainakin tämä 
mahdollisuus arkistokaupungille jo 
kuuluukin. Kerromme tässä nume-
rossa myös hieman muita asioita 
Mikkelistä, joka toki on muutenkin 
ollut tapana ainakin oman päätoi-
mittajaurani aikana.

Liikearkistopäivien tavoitteena on 
toimia nyt, kun monet ovat luo-
puneet, johtavana suomalaisena 
tapahtumana, jonka painoarvoa 
lisäävät myös englanninkieliset esi-
tykset. Jo viime kerralla Tampereel-
la saimme nauttia mielenkiintoisis-
ta esityksistä, joita pitivät kokeneet 
kansainväliset toimijat. Niin on 
nytkin. Kun tällaisia tilaisuuksia  ei 
Suomessa juurikaan ole, kannattaa 
nyt kertoa asiasta myös kavereille 
ja naapuriyrityksiin ja yhteisöihin. 
Aktiivisella osallistumisella huoleh-
dimme, että päivät järjestetään taas 
2017 ja perinne osaamisen jakami-
sesta ja kansainvälisestä tiedonsiir-
rosta jatkuu.

qqq

Lehtemme sisällöstä ovat tapah-
tumaraportit olleet keskeinen osa, 
niin nytkin. Niiden tarkoituksena 
on kertoa tiivisti, mitä maailmal-
la puhutaan ja kerrotaan. Tämä 
raportoinnin tarve on sikäli vä-
henemässä, että yhä useammat 
tilaisuudet ovat saavutettavissa joko 
esitysten tai videoiden kautta. Mo-
nesti kuitenkin on helpompi lukea 

tiivistetty esitys tapahtumasta, kuin 
käydä läpi koko esityskalvoröykkiö. 
Erityisen kiinnostaviin kohtiin voi 
sitten kaivaa lisää tietoa verkosta-
kin. Toivottavasti näistäkin teksteis-
tä on teille iloa ja hyötyä. 

Myös henkilöjutut ovat yksi lehtem-
me ulottuvuus, nyt Pekka Läh-
teenkorva välittää vuoden verran 
eläkkeellä olleen yksityisarkistoista 
arkistolaitoksessa vastanneen Mar-
ja Pohjolan urakertomuksen ja kuu-
lumiset. Tämän numeron uutena 
haastattelutyyppinä on Tähtäimes-
sä-palsta, jossa uskalletaan kysyä: 
tällä kertaa Mikkeliin suunnitellusta 
Sotahistoriakeskuksesta sitä suun-
nittelevan hankkeen projektipäällik-
könä aloittavalta päätoimittaja Ta-
pio Honkamaalta. Toisessa uutuus-
palstassa keskitytään tekniikkaan, 
jo viimeksi luvattuun päätoimittajan 
lerppuhankkeeseen. Tämä numero 
myös osoittaa, että jotkut aiemmin 
annetut lupaukset pidetään: Mar-
kus Merenmies kertoo rekisteritie-
tojen arkistoinnista artikkelissaan, 
kuten lupasin kakkosnumeron Säh-
köisen arkistoinnin teemapäivän 
raportissani.

qqq

Julkaisutoimikunnan puheenjohta-
ja ja LAY:n hallituksen jäsen Pekka 
Henttonen on saanut kesän alussa 
julkaistua alan ensimmäisen suo-
menkielisen oppikirjan Johdatus 
asiakirjahallinnan tutkimukseen. 
Tästä kannattaa nostaa erityisesti 
hattua ja samalla moittia päätoimit-
tajaa, ettei tässä lehdessä ole siitä 
arviota. Tämä jäi kesän jalkoihin 
ja luvataan nyt siitä arvio vuoden 
viimeiseen numeroon. Sillä aikaa 
voitte ostaa kirjan ja antaa siitä 
oman arvionne. Pekan tekstin lisäk-

si kirjan arvonmääritysosan ovat 
kirjoittaneet Marjo Rita Valtonen ja 
Tytti Voutilainen. 

Ainakin historiaverkko Agricolan 
lukijoilla teos herätti kovin kiinnos-
tusta, kun sitä Onnelan Tapiolta 
tiedustelin. Siellä http://agricola.
utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/
index.php?id=3825 sitten julkais-
tiinkin turkulaisen jatko-opiskelijan 
Matti Mieskosen arvio, joka päät-
tyy: "Suomalaiselle asiakirja- ja 
arkistoalan koulutukselle Pekka 
Henttosen tutkimus tulee suureen 
tarpeeseen. Omasta puolesta-
ni suosittelen kirjaa lämpimästi 
kaikille niille, jotka opintonsa ovat 
jo suorittaneet ja viettävät työpäi-
viään asiakirjahallinnan parissa." 
Sen verran kirjaa on odotettu, että 
se on tullut paitsi suuriin kirjakaup-
poihin, myös verkkokauppoihin; 
minäkin voisin sen saada vaikkapa 
Varkauden Prismasta!

Pekkaa voidaan kiittää myös osal-
listumisesta australialaisen Mo-
nash yliopiston alan tutkimuksen 
tilaa luotaavaan kansainväliseen 
julkaisuun Research in the Archi-
val Multiverse, joka ilmestyy  sekä 
sähköisenä että painettuna vuoden 
loppuun mennessä. Kirjan esittees-
sä, jonka löytää Pekan blogin kautta 
https://reunamerkintoja.files.
wordpress.com/2015/07/research-
in-the-archival-multiverse-flyer-
korjattu.pdf, kerrotaan arkistoihin 
liittyvän opetuksen kasvaneen 
voimakkaasti kaikkialla maailmas-
sa viimeisen 15 vuoden aikana. 
Näkyyhän se meilläkin, kun alkupe-
räisen Tampereen lisäksi ohjelmia 

on ainakin neljässä 
muussa yliopistossa 
ja yhdessä ammatti-
korkeakoulussa. 
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siihen, että taulurakenteesta ensin 
karsittiin ylimääräiset sarakkeet, 
joilla oli vain järjestelmän sisäistä 
käyttöarvoa. Vastaavasti osa koo-
distorelaatioista purettiin ja koodin 
selite liitettiin itse data-tauluun. 
Näin muodostuva pelkistetympi 
kokonaisuus tallennettiin CSV-
muodossa. Tässä muodossa arvot 
ovat erotinmerkillä eroteltuja, mikä 
helpottaa suuremman datapake-
tin käsittelyä. Tässä on tosin omat 
riskinsä ja pitää huolehtia siitä, että 
kenttien kuvaukset välitetään erilli-
sissä dokumenteissa ja että tiedos-
tojen rakenne ei ylimääräisten tai 
puuttuvien erotinmerkkien vuoksi 
mene rikki. Erityisesti CSV-tiedosto-
jen tapauksessa on hyvä hyödyntää 
ADDML kuvailua rakenteen doku-
mentoimiseksi.

Digitaalinen tuloste 
 Aikaisemmin monia päätösluette-
loita ja vastaavia määrättiin säi-
lytettäväksi mikrofilmipohjaisina 
COM-tulosteina. Näistä päätöksistä 
voitaisiin vaiheittain luopua sitä 
mukaa kun COM-tulosteet voidaan 
korvata digitaalisilla vastineilla. 
Esimerkkitapauksissa raporttitiedot 
on muunnettu rakenteisiksi XML-
tiedostoiksi, mikä on edellyttänyt 
joiltain osin vain vähäisiä muutok-
sia prosessissa. Aineiston tietosi-
sältö on säilynyt samana, mutta 
tallennustapa on muuttunut. 

Näissä tapauksissa on yhdessä 
määritelty säilytettävän tietopaketin 
rakenne ja tallennustapa. Erityistä 
huomiota on pitänyt kiinnittää sii-
hen, ettei yksittäinen XML-tiedosto 
kasva liian suureksi ja että lukui-
set yksittäiset tiedostot kuvaillaan 
hyödyntäen Sähke-metatietoja, 
jotta aineiston hallinta säilyy myös 
digitaalisessa ympäristössä. Siirty-
minen COM-tulosteista digitaalisiin 
XML-rakenteisiin tiedostoihin on 
mahdollistanut aineistojen huomat-
tavasti tehokkaamman yhdistelyn ja 
analysoinnin tutkimuksessa.

Diaari
Yhtenä erityisesimerkkinä rekis-
terimuotoisen tiedon säilyttämi-
sestä ovat diaaritiedot. Vanhojen 
asiankäsittelyjärjestelmien, jotka 
eivät välttämättä ole Sähke-normin 
mukaisia, diaarien hyödyntäminen 
digitaalisessa muodossa helpottaisi 
arkistolaitokseen siirretyn paperi-
aineiston käyttöä. Pilottihankkeissa 
vanhan diaarin keskeiset aineistoon 
liittyvät tiedot on kyetty saamaan 
XML-muotoisina alkuperäises-
tä järjestelmästä. Nämä tiedostot 
palvelevat lähinnä aineiston haet-
tavuutta. Muutamassa pilottitoteu-
tuksessa XML-tiedostoista on tehty 
tietopalvelua varten erilliset Excel-
tiedostot, joiden avulla aineistoa voi 
rajata ja hakea..

Tutkimuksen monet 
tarpeet ja tulevaisuus

Rekistereissä olevan informaation 
hyödyntämisen mahdollisuudet 
ovat moninaiset. Digitaalisuus ja 
tietoelementtien tehokas yhdistel-
tävyys mahdollistavat aivan uu-
denlaisten tutkimusmenetelmien 
käytön ja suorastaan massiivisten 
aineistojen yhtäaikaisen analysoin-
nin. Arkistojen tutkimuksen käsit-
teistöä voidaan varmasti tätä kautta 
rikastaa sellaisilla käsitteillä kuin 
Big Data ja Data Mining, joita on to-
tuttu näkemään tähän asti lähinnä 
liiketoiminnan analysoinnin yhtey-
dessä. Tietoaineistojen yhdistely 
kuitenkin mahdollistuu vain sitä 
kautta, että aineistoja kertyy riit-
tävästi tutkijoiden käyttöön ja että 
niiden hallinnassa sekä kuvailussa 
käytetään yhteisesti sovittavia käy-
tänteitä. Luonnollisesti eri rekiste-
riaineistojen alkuperäisestä käyttö-
tarkoituksesta poikkeavat käyttötar-
koitukset ja tietojen yhdistely voivat 
luoda omia hallinnollisia haastei-
taan. Nämä teemat edellyttävätkin 
ongelmien esille tuomista ja yhteis-
tä kehitystyötä. Hallitsemattomasti 
syntyneet ja kaaokseen ajautuneet 
digitaaliset rekisteriaineistot ovat 
vain data-arkeologien pelastettavis-
sa, josko heidänkään avulla.

tokannan tietoja, vaan itse data on 
toki aina erillisenä. ADDML tarjo-
aa näin teknisen tavan tallentaa ja 
välittää JHS-metatietosuosituksessa 
määriteltävät rekisteriä kuvaavat 
metatietoelementit. ADDML-ku-
vailurakenne on joustava ja antaa 
mahdollisuuden vapaasti laajentaa 
käytettävää kuvailumallia, eli mitä 
metatietoja aineistolle annetaan. 
Lisäksi ADDML ei määrittele sitä, 
missä muodossa itse aineisto säily-
tetään.

Aineiston itsenäinen hyödyntämi-
nen edellyttää sitä, että säilytettä-
väksi päätetty kokonaisuus tulee 
saattaa sellaiseen muotoon, että 
sitä voidaan hyödyntää ilman alku-
peräistä tietojärjestelmää tai käyttä-
jiä. Säilytyksen kohteena on tietoko-
konaisuus, joka muodostaa ehyen 
yhteen liittyvien tietojen kokonai-

suuden ja usein liittyy organisaa-
tiolle määrätyn tehtävän hoitami-
seen. Tämä rekisterin kokonaisuus 
voi näin muodostua joko useam-
masta teknisestä tietokannasta tai 
toisaalta yksi tietokanta voi sisältää 
useita rekistereitä. Säilytysarvoa 
määritettäessä tulee tarkastella, 
miten tämä rekisterin tietosisältö 
muodostuu, ja yhteistyössä säilyttä-
vän tahon kanssa määrittää säily-
tykseen siirrettävän tiedon laajuus 
sekä säilytysmuoto.

Toteutuksen  
esimerkkejä

Rekisterimuotoisen aineiston saat-
tamiseksi säilytyskuntoon on useita 
vaihtoehtoisia keinoja, joiden sovel-
tuvuutta tulee aina tapauskohtai-
sesti harkita. Konkretisoin aineiston 

saattamista säilytyskelpoiseen muo-
toon seuraavien esimerkkien avulla.

Henkilötietokantoja 
Operatiivinen tietokanta, joka 
sisältää työsuhteisiin liittyviä 
kuukausikohtaisia tietoja. Relaa-
tiotietokanta, jossa pari keskeistä 
data-taulua ja lukuisia koodistotau-
luja, jotka linkittyvät data-tauluihin. 
Data-taulujen rivimäärä liikkui 
miljoonissa ja vastaavasti koodis-
tojen rivimäärät vaihtelivat muu-
tamasta rivistä muutamaan tuhan-
teen. Haasteena tässä aineistossa 
oli keskeisten data-taulujen suuri 
koko. Jos aineisto olisi muunnettu 
XML-rakenteiseksi, olisi säilytet-
tävän aineiston koko tiedostois-
sa kasvanut moninkertaiseksi ja 
yksittäisen datatiedoston koko olisi 
kasvanut käsittelyn kannalta liian 
suureksi. Tämän vuoksi päädyttiin 

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

LUOTETTAVIA  
ARKISTOPALVELUITA  
YRITYKSILLE

• digitaalinen säilytys
• digitointi
• tietopalvelu

• konsultointi
• seulonta
• analoginen säilytys

Ota yhteyttä: arkistopalvelut@mamk.fi 
www.darcmedia.fi

Yksa-arkistopalvelulla voi hallita sekä viitetietokannat 
että digitaaliset aineistot.

Näin toimivat mm:
> Espoon kaupunkitiedon yksikkö
>  Helsingin kaupunginarkisto
> Tampereen ja Turun kaupunginarkistot
> Toimihenkilöarkisto
> Työväen Arkisto
> Urho Kekkosen Arkisto

Muita arkistopalvelujamme käyttävät mm.
> Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto
> Useat muutkin yksityiset keskusarkistot

Palvelu toimii SAAS-periaatteella ja se voidaan soveltaa 
eri tarpeisiin.

Mikkelin ammattikorkeakoulu  
on maan johtava sähköisten 
arkistopalveluiden tuottaja ja kehittäjä. 

Esimerkki tietokannan taulukon muuntamisesesta CSV-riveiksi. Tässä erotimena on käytetty puolipistettä. Se 
ei saa esiintyä kenttien sisällä. 
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EDITORIAL
P.3 Lets' go to Mikkeli! –The Editor Osmo 
Palonen promotes the FBAA Conference 
and reminds that there are no other event 
like that in Finland this year. Especially as 
he points out the international speakers 
not so common in the Finnish events and 
reminds that these events will continue 
only if there are participants, who gua-
rantee that there will be another confe-
rence in 2017. Palonen confesses that 
there should have been a book review of 
Pekka Henttonen's new textbook, the first 
comprehensive one in Finland. He pro-
mises that there will a review in the next 
issue. Palonen also praises Henttonen for 
his another publication, article in the Re-
search in the Archival Multiverse, publis-
hed by Monash University in Australia. 
PROJECTS
P.4 Mamk pilots digital archive for socie-
ties – RDI Specialist Mirja Loponen writes 
about the project where Mamk University 
of Applied Sciences tested which kind of 
archiving processes are needed in the 
civil society. The guinea pigs were Friends 
of developing countries from Mikkeli and 
sporting club Virkistys from Mäntyharju 
and the testbed was OSA (Open Source 
Archive) system, developed in another 
EU-funded project in the university. There 
were modifications needed to develop 
especially the GUI's and processes plan-
ned for professional archivists in that 
form that the activists of the associations 
are able to use  those. In the project also 
some material was digitized including 
project material from Nepal. 
EVENTS
P.6 Email is Elephant in the room – Dr. 
Pekka Henttonen reports about the NAET 
conference in Germany. He writes about 
the speech given by James Lappin. He 
had wondered why there are no other 
development of email archiving than US 
government policy to preserve all emails 
form officers at high level in the orga-
nization. Henttonen also points out that 
Lappin was concerned about the content 
of emails: compared to the traditional 
correspondence, emails do not include the 
whole subject matter and can often not 
be understood by others than the sender 
and receiver.  
P.8 The biggest and most beautiful in 
Europe – Marjut Vuorinen and FIRMS 
Juho Rännäli report about the IRMS Con-
ference in May. In the article the writers 
consider differences between Finnish and 
British records management practice, re-
port the discussion about the value of the 
information and the professional role and 
titles of the practitioners. It has not been 
IRMS conference if somebody has not 
asked is records management dead. The 
authors of the article also met Dr Paul 
Duller and Marc Fresko, who are spea-
kers in the FBAA Conference in Mikkeli.

P.11 Less A in PDF Europe – Osmo Pa-
lonen was sent by the FBAA to the PDF 
Europe Conference. In his reports he 
considered that there were not so much 
PDF/A subjects than he would have liked. 
He prefers VeraPDF verification the most 
important subject in the conference and 
promotes it's importance also for the Fin-
nish information management communi-
ty. Another subject he points out is PDF/
UA. When the principles are included in 
PDF/A it is just based on the will and un-
derstanding to use methods that provide 
archival material for disabled as well. Pa-
lonen hopes that the number of speeches 
in English should be doubled compared to 
German if there will be wider audience in 
the future.
CROSS-HAIRS
P.14 Tapio Honkamaa and the Centre of 
war history – Director Pekka Lähteen-
korva opens a new series in Faili under 
vignette CROSS-HAIRS. In the first article 
he asks from Tapio Honkamaa, a Project 
Manager in the project starting to make 
plans for the centre, which kind of activi-
ties there will be and from which sources 
the material is planned to come. There 
are already many museums of war in 
Finland, Lähteenkorva reminds.  
EVENTS
P.16 AERI 2015 in Maryland – Doctoral 
student Saara Packalén reports about 
AERI 2015 conference held in University 
of Maryland, College Park. She has met 
people from many countries and cultu-
res and found out that the concepts and 
terminology varies based on the backg-
round. The subject of her thesis just now 
under process includes professional views 
and used practises of classification in the 
records management.
PHENOMENON
P.17 "Something they are doing again 
in out there Mikkeli" – Osmo Palonen is 
writing about the digital developments 
in Mikkeli. He starts with some histori-
cal facts: the decentralization of National 
library's conservation and microfilming 
centre to Mikkeli in the early 1990s and 
the digitization needs in there was the 
starting point. Mamk and soon after also 
the National business archives (Elka) 
were also interested in digitization and 
digital information management. During 
Palonen's career in Mamk many projects 
were developed and completed with per-
manent activities as results. Palonen also 
presents the idea of the current project 
that is a joint operation with the Mamk 
University of applied sciences, the Natio-
nal Library as well as Helsinki University. 
The target of the project is to build a Re-
search and Development Centre for digital 
information management in where the 
memory organizations ant their contents 
are in focus. The budget of the project, 

which is a two-year start up for the Cent-
re is over one million Euro. 
PROGRAMME
P.19-22 consists of the programme of 
biennial FBAA Conference in Mikkeli on 
29.9. - 1.10. 2015.
PEOPLE
P.23 Marja Pohjola enjoys her retirement 
- still has some work as well – Pekka 
Lähteenkorva has met Marja Pohjola, the 
former chief of private archives in the Na-
tional Archives of Finland, she tells about 
her youth, studies and career, the 40 
years she was working with the national 
Archives in Helsinki. She confesses that 
there were only very few days she could 
have replaced with the better ones.  
DEVELOPMENT 
P.30 Preserving registry databases di-
gitally – Development Manager Markus 
Merenmies writes about the activities the 
National Archives of Finland has con-
cerning the information held in registry 
databases. A lot of information born and 
created in the public administration is 
currently saved in separate registry and 
other databases only in digital format. 
There is a thread that this information 
will disappear when the information sys-
tems are getting old and inoperative. The 
National Archives has co-operated with 
Swedish and Norwegian counterparts in 
creating Archival Data Description Mar-
kup Language (ADDML), which is an XML 
structure that can preserve information 
in standard and reusable format. In the 
preservation project the idea is to create 
archival contents that keep the integrity of 
the information as an independent unit. 
When this is the case there might be more 
than one database where the information 
should be collected.   
TECHNOLOGY TALES 
P.34 How to open 5.25" floppy disk – 
Osmo Palonen opens another newbie in 
this issue. In there he tells his adventures 
in trying to read information from 5.25 
inch floppies. There have been many ef-
forts and international contacts including 
Germany and US, but currently he has 
copied information from the HD floppies 
using a drive purchased from eBay.de and 
Dell SC340 server from 2006. He can also 
read DD disk sectors ,but so far these 360 
kb floppies are not included in the preser-
vation service. 
COLUMN 
P.36 At the gates of bit space – Roope 
Hollmén is concerned in his column how 
the archives can collect and preserve the 
contents created in private and public 
sector only in digital format. He has read 
that Finland is one of the best countries 
in records management, but in preser-
ving the contents on the Internet far away 
from the top.
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Suomen XV 
Liikearkistopäivät
Mikpoli, Mamkin Kasarmin Kampus,  
Patteistonkatu 2 50100 Mikkeli 

Liikearkistopäivät on laajuudessaan ainoa Suomessa 
tänä vuonna järjestettävä tiedonhallinnan 
asiantuntijatapahtuma. Ohjelman löydät tämän lehden 
keskeltä. 

Ilmoittaudu tai kysy lisätietoa heti osoittessa info@
liikearkistoyhdistys.fi tai puhelimella 044-5512029. 
Koko ohjelman ruokailuineen ja iltaohjelmineen saat 
jäsenhintaan 650 € +ALV, ei jäsenten kannattaa siis 
maksaa henkilö (50€) tai yhteisöjäsenmaksu (250€), 
sillä yleinen hinta on 850 € + ALV. Yhteisöjäsenmaksulla 
pääsee koko henkilöstö jäsenhinnalla. 

Mikkeliin on hyvät juna- ja bussiyhteydet ja osanottajille 
on erikoishinta Cumulus-hotellissa alkaen 84 €/yö. 
Lisätietoja www.liikearkistoyhdistys.fi
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