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L
iikkari on onnistunut muun-
tautumaan Suomen selkeästi 
kansainvälisimmäksi tiedon-
hallinnan mukaan lukien 

arkistoinnin asiantuntijaorganisaa-
tioksi. Tämä kehitys aloitettiin jo 
2013 talven PDF-seminaarissa ja 
saman syksynä Tampereen Liike-
arkistopäivillä. Konseptia on nyt 
menestyksekkäästi jatkettu niin että 
tänä vuonnakin Liikkarin tilaisuuk-
sissa ensin keväällä luennoi James 
Lappin ja nyt syksyllä vuorossa on 
toinen arvostettu britti Alison North.

Miten tämä sitten on mahdollista? 
Sen ovat tehneet Liikearkistoyhdis-
tyksen aktiivit, jotka ovat jaksaneet 
matkustaa Euroopassa ja pidem-
mälläkin maailmalla. Usein siinä on 
tarvittu myös palkanmaksajan ym-
märrystä: kiitos erityisesti Suomen 
Tullille ja Mikkelin Ammattikorkea-
koululle.

Liikearkistoyhdistys on myös it-
senään mukana kansainvälisissä 
toiminnoissa. Yhteytemme on luotu 
viime vuosien aikana niin PDF 
Associationiin, Information and 
Records Management Societyyn 
(IRMS) ja DLM Forumiin. Mutta 
jäsenemme ovat muistaneet tehdä 
toimintaamme tunnetuksi myös 
muissa yhteyksissä. Pitäkää siis 
näistä yhteyksistä kiinni, minun 
osuuteni pääammatiltani eläkeläi-
senä on jo päättymässä tai ainakin 
panokseni on vähäinen.

Yhteistyötä on ymmärtääkseni 
viritelty myös kotimaisella tasolla. 
Sen toivoisin myös menevän eteen-
päin niin uusissa tiedonhallinnan 
yhteyksissä kuin perinteisemmissä 
asiakirjahallinnan ja arkistoinnin 
toimijakentässä. Kuten olen usein 

todennut informaation hallinnan 
olevan niin tärkeää että sitä ei voi 
jättää vain tekniikan osaajien kä-
siin. Sitä paitsi hekin voivat oleelli-
sesti viisastua ja tuottaa parempia 
ratkaisuja kun pääsevät kuunte-
lemaan, mihin tietoa tarvitaan ja 
käytetään ja kenellä siihen pitää 
olla pääsy.

q q q

Viimeisin tieto kertoi, ettei uusi 
yksityisiä arkistoja koskeva laki tu-
lekaan voimaan ensi vuoden alussa. 
Toivottavasti asiaa nyt valmistel-
taisiin niin, että otetaan huomioon 
kentältä tulleet palautteet. Tällä 
saataisiin parempaa ja demokraat-
tisempaa lainsäädäntöä. Nythän 
usein on käytäntönä, että lausun-
noille ei alun perinkään ole ajateltu 
annettavan mitään arvoa: niiden 
tekemiseen annetaan vähäinen aika 
ja niiden nettilomakkeisiin kirjaa-
minen, ei anna mahdollisuutta oi-
kean lausunnon kirjoittamiseen; siis 
sellaisen, jossa asiaa katsottaisiin 
kokonaisuutena.

Tässä lehdessä ei yksityisarkistoi-
hin liittyvästä laista ja sen uusimi-
sesta ole enempää aineistoa, ehkä 
Janne Mäkelällä on taas kertomista 
vuoden viimeisessä numerossa.

q q q

Tässä lehdessä piti olla virallinen 
päätoimittajan hakuilmoitus, mut-
ta sitten viime hetken muutokset, 
kuten tuo Alison Northin tulon var-
mistuminen, aiheuttivat sen, ettei 
sellaista saatu sopimaan. Kun tämä 
pääkirjoitus on lehden viimeisenä 
reikänä auki, niin kerrotaan täs-
sä, että Liikearkistoyhdistys hakee 

edelleen Failille päätoimittajaa, jol-
ta edellytetään seuraavia asioita:
• rohkeutta, kykyä ja halua ottaa 

kantaa tiedonhallintaan ja ar-
kistointiin liittyviin kysymyksiin

• perustietoja sekä sähköisestä 
että perinteisestä asiakirjahal-
linnasta, jotta voi arvottaa tä-
hän alaan liittyviä asioita ja nii-
den merkitystä

• kokemusta (tai kykyä omaksua) 
lehden tuottamisen prosessista 
ja kokonaisuudesta

• avointa kiinnostusta tiedonhal-
linnan ja arkistoinnin kehittä-
miseen ja sen tuottamiin mah-
dollisuuksiin

• yhteistyökykyä ja yhteyksiä, 
joilla voi hankkia lehteen ai-
neistoa niin kotimaasta kuin 
kansainvälisestikin yhteistyös-
sä LAY:n julkaisutoimikunnan 
kanssa

• pitkäjänteisyyttä useamman 
vuoden projektiin

Päätoimittajan ei siis suinkaan tar-
vitse tehdä Failia niin kuin sitä on 
tehty viimeiset kymmenen vuotta. 
Uudistuminen on aina tarpeen. 
Vaikka nyt Failin molemmat roolit 
ovatkin olleet yhdellä, ei niin tarvit-
se olla. Jos terveys ja liikearkistoyh-
distyksen hallitus sallii, omana ta-
voitteena on tukea Failin tekemistä 
teknisenä toteuttajana ensi vuoden 
ajan, jos se on tarpeen. Kokonaan 
uusi Faili vaatii myös hiukan suun-
nittelua, joten se ei taitaisi ollakaan 
valmis vielä maaliskuussa.

Kiinnostuneet ottanet-
te yhteyttä puheen-
johtaja Hyväriseen, 
minuun tai julkaisu-
toimikunnan jäseniin.
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HENKILÖT
Osmo Palonen
Päätoimittaja

Faili

C
arl-Magnus Roos, tutum-
min Calle, päätti arkisto-
uransa täysin palvelleena 
huhti-toukokuun vaihteessa. 

Callella on takana arkistoura, joka 
kattaa oikeastaan kaikki arkistotyön 
alueet. Hän aloitti Valtionarkistos-
sa, palveli ulkoministeriössä, siirtyi 
yksityissektorille pankkiin, toimi 
konsulttina ja Nokian nousukauden 
arkistonkehittäjänä ja päätti uransa 
kaupunginarkiston erikoistutkijana 
kotikaupungissaan Helsingissä. Tä-
män lisäksi me liikkarilaiset muis-
tamme Callen olleen Liikearkistoyh-
distyksen henkilöitymä toimittuaan 
30 vuotta yhdistyksen sihteerinä ja 
järjestettyään lukemattomat koulu-
tus- ja muut tapahtumat sekä useat 
liikearkistopäivät.

Tapaan Callen kesäkuun puolivä-
lin aurinkoisena, mutta tuulisena 
päivänä Töölöntorilla Helsingissä.  
Arvelen, että tämä paikka valittiin 
siksi, että täällä Töölössä on Callen 
kotimaisema. Haastateltava vahvis-
taa haastattelijan arvelun.

”Asuin Messeniuksenkadulla 13 
vuotta kunnes vuonna 1961 muu-
timme Puotilaan, mutta on tämä 
minun kotiseutuni. Täällä Töölössä 
aloitin kouluni ja urheiluharrastuk-
seni. Töölössä oli urheilupaikkoja ja 
kulttuuriakin lähellä, myös keskus-
taan pääsi kävellen. ”

Elämään Töölössä kuului siis urhei-
lu, joka on ollut Callen harrastuk-
sena aina ja tärkeimpänä ympä-
ristönä tietysti IFK. Itse hän pelasi 

seurassa käsipalloa, maajoukkueta-
solla käsipalloileva tytär Alexandra 
aloitti myös siellä uransa.

Penkkiurheilu oli heti alussakin 
tärkeä osa Callen elämää. Veli vei 
Callen urheilukilpailuihin ja isän 
johdolla taas kuunneltiin radiosta 
Pekka Tiilikaisen ja Paavo Noposen 
yleisurheilu- ja hiihtoselostuksia ja 
kirjattiin ylös väliaikoja. Perheen 
piti olla hiljaa, ettei mitään tärkeää 
mennyt ohi korvien. 

Lapsena Calle seurasi kaikenlaista 
urheilua, mitä Töölössä nähtiin. 
Yhä edelleen hänet voi tavata IFK:n 
jalka- tai käsipallopeleissä tai Nor-
denskiöldinkadun jäähallissa. Jää-
kiekkoa hän alkoi seurata samalla 
tavalla innostuneen luokkatoverin 
kanssa jo ennen halliaikaa: pelit 
pelattiin nykyisen hallin paikalla 
Jäästadionilla taivaan alla 1950-lu-
vun lopulta vuoteen 1964.  Kun hal-
li tuli kiinnostus vaati kausikortin, 
jolla sitten seurattiin kaikki ottelut.

”Toinen lapsuuden harrastus oli 
elokuvat; täällä Töölöössäkin oli 
kymmenkunta elokuvateatteria. 
Sunnuntaisin aina kinuttiin äidiltä 
rahaa ja katsottiin kolmekin elo-
kuvaa perätysten. Silloin ennen 
televisiota tässä Töölöntorilla oli 
Adlon, meidän kodin vieressä Axa, 
jota ilmeisesti nyt palautetaan ru-
koushuoneesta elokuvateatteriksi. 

Lähistöllä oli myös Sininen Kuu, 
Ritz, Corona ja Hesperia.”

Ruotsinkielisessä kodissa kasvanut 
Calle oppi suomenkielen pihalta, 
jossa kolmisenkymmentä lasta 
leikki yhdessä eikä siinä tunnettu 
kielirajoja. Sekään, että käytiin eri 
kouluja, ei yhteisiä leikkejä haitan-
nut. Calle laskee olevansa viiden-
nen tai kuudennen polven helsin-
kiläinen. Isän puolen isoisän isoisä 
muutti Herttoniemestä Helsinkiin 
1838, mutta Sursillin sukuun kuu-
luvat juuret vievät Pohjanmaan 
kautta Ruotsiin.

”Topeliuksenkadun kansakouluun 
ehdin kotoa vielä kun kello soi, 
mutta oppikoulun kävin koko ajan 
Lärkanissa. Yhdeksänvuotinen 
yksityinen poikakoulu oli aluksi 
Mikonkadulla Kaisaniemen puiston 
vieressä, mutta kun olin neljännel-
lä koulu muutti upouusiin tiloihin 
Etelä-Haagaan. Muutos oli melkoi-
nen kun 1882 rakennettu koulu oli 
alkuperäisessä kuosissaan. Vajaa 
viisi vuotta kuljin pidempää kou-
lumatkaa Puotilasta joko kahdella 
bussilla tai bussilla ja junalla Huo-
palahden asemalle. Siihen aikaan 
ei nyt erinomaisesti palvelevasta 
metrosta ollut vielä tietoakaan”, 
Calle kertoo.

Vaikka suomenruotsalaisten yhteisö 
ei olekaan Callen mielestä sellainen 
ankkalampi, jossa kaikki tuntisivat 
toisensa, Lärkanista tuli elinikäisiä 
ystäviä. Muutamien luokkakaverei-
den kanssa tapaillaan useammin ja 

pari on jäänyt perhetuttaviksikin. 
Luokka kokoontuu säännöllisesti 
viiden vuoden välein, ensi vuonna 
on 1967 kirjoittaneiden 50-vuotis-
juhlat. 

Tarkistaessani vuosilukuja interne-
tistä, Wikipedia kertoo, että koulu, 
nyt Gymnasiet Lärkan, on edelleen 
kovatasoinen, paras suomenruot-
salainen ja usein maan kymmenen 
joukossa STT:n listauksissa. Callen 
lisäksi koulua ovat käyneet mm. 
Eugen Schauman, Algot Niska, 
Gunnar Höckert, Göran Schildt, 
Kjell Westö ja Alexander Stubb.

Calle Roosista piti tulla diplomi-
insinööri, mutta hän halusi ra-
kennustekniikan linjalle, jonne 
pääsykokeiden pisteet eivät ihan 
riittäneet. Muille koulutusaloil-
le niillä olisi päässyt, mutta Calle 
kertoo arvioineensa pääsykokeiden 
tuloksen väärin eikä sitten valinnut 
muita linjoja. Hän ajatteli vielä yrit-
tävänsä uudestaan ja meni sitäkin 
varten Parolaan suomenkieliseen 
varuskuntaan oppimaan pionee-
riksi, josta saisi lisäpisteitä, mutta 
vuoden opiskelutauon jälkeen eivät 
pääsykokeet enää innostaneet. 
Opettaja-isosisko sitten houkutteli 
historiaa lukemaan, olihan Calle 
palkittu stipendilläkin luokkansa 
parhaana historian osaajana. Lau-
datur reaalissa riitti siihen, että yli-
opistoon tarvitsi vain ilmoittautua, 
mutta varsinaiset opiskelut pääsivät 
alkuun vasta keväällä 1969.

”Opiskelin sitten yleistä historiaa 
pääaineena, suomenkielisellä puo-
lella Suomen historiaa ja valtsikas-
sa kansantaloutta.  Kun olin saanut 
hum.kand-tutkinnon suoritettua 
noin kahdessa ja puolessa vuodes-
sa, opiskelujen alussa yliopistolla 
assistenttina ollut soitti ja kysyi, 
tulisinko hänen sijaisekseen Valtio-
narkistoon. 1.4.1972 aloitin tutkijan 
vakanssilla arkistotyöt ja palkka oli 
1732 markkaa kuukaudessa, joka 
oli iso raha, kun 1400 jäi verojen 
jälkeen käteen. Olin siellä sitten vs. 
tutkijana pitkään ja yritin tehdä 
sitä hemmetin gradua työn ohella; 
menin työpäivän jälkeen yliopiston 
kirjastoon lukemaan, mutta ei siitä 
oikein mitään tullut, enkä sijaisena 
saanut virkavapautta”, Calle kertoo.

”Veikko Litzen, joka oli silloin tut-
kimusosaston päällikkönä ja ar-

Töölöntori on Calle Roosin kotiseutumaisemaa. Torin kesäkahvilassa muistelimme myös molemmille tuttua Nyber-
gin elintarvikekauppaa, joka sijaitsi edelleenkin paikalla olevan Alkon vieressä taustalla näkyvän valkokoppisen 
kuormurin takana. Calle arvelee että voisi vielä palatakin Töölöön.

Urheilumies Calle 
jättää pysyvän 
jäljen arkistoihin

"Sunnuntaisin aina kinut-
tiin äidiltä rahaa ja kat-
sottiin kolmekin elokuvaa 
perätysten." 

Calle Roosista piti tulla 
diplomi-insinööri, mutta 
hän halusi rakennusteknii-
kan linjalle, jonne pääsy-
kokeiden pisteet eivät ihan 
riittäneet. 
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kistoneuvoksena, ehdotti, että saat 
vakituisen paikan arkistosihteerinä, 
joka voi ottaa virkavapaata. Otin 
sitten kolme kuukautta virkavapaa-
ta, kirjoitin graduni, sain paperit 
1976 ja palasin hoitamaan tutkijan 
virkaa. Sitten ryhdyin tekemään 
arkistotutkintoa ja olin kolme kuu-
kautta Vaasan maakunta-arkistossa 
tutkintoon kuuluneella harjoittelu-
jaksolla. Maakunta-arkiston johta-
jana oli silloin Martti Favorin, joka 
oli hyvä opettamaan käytännön 
asioita, kuten arkistotarkastuksia. 
Valtionarkistossa minulla oli vaki-
tuinen tutkijan virka, mutta hoidin 
sitten myös paremmin palkattuja 
arkistonhoitajan tehtäviä.”

”Olin Valtionarkistossa 1978 saak-
ka ja sitten Favo sanoi, että tule 
ulkoministeriöön viransijaiseksi. 
Olinkin siellä vuoden verran, mutta 
sitten soitti kamreeri Helsingin 
Säästöpankista ja pyysi töihin. En 
vielä tänäkään päivänä ymmärrä 
mistä syystä eduskunnan ylikir-
jastonhoitaja Henrik Schauman 
oli minua suositellut, mutta sitten 
lähdin pankkiin, kun palkka oli tois-
tatuhatta markkaa korkeampi kuin 
UM:n arkistohoitajalla.”

Calle muistelee UM:n tehtävien ol-
leen hyvin mielenkiintoisia 1970-lu-
vun lopulla. Siellä oltiin lähellä pää-
töksentekoa. Oli menossa Kekkosen 
viimeiset vuodet ja suhteiden hoito 
Neuvostoliittoon. Mielenkiintoiseksi 
ajan ministeriössä teki sekin, että 
asiakirjojen salaisuus oli toisenlais-
ta kuin tavallisessa arkistotyössä. 
Vieläkin Calle on vaitiolovelvollinen 
joistakin asioista.

Pankkiin mennessään Calle ajatteli 
– niin kuin kaikki siihen aikaan – 
että tässä on työpaikka loppuiäksi. 
Kahdentoista vuoden pankkiuran 
lopussa tuli kuitenkin pankkikriisi 
1990-luvun alkupuolella.

”Silloin kaikki paremmin palkatut 
erikoismiehet joutuivat lähtemään. 
Olisin kyllä päässyt jonnekin sivu-
konttorin johtajaksi, mutta tehtä-
vät ja palkka olisivat muuttuneet. 
Otin kuitenkin kuuden kuukauden 
paketin ja jäin 1992 vapaille mark-
kinoille. Alan työtä kuitenkin löytyi, 
toki pienemmissä pätkissä. Heikki 
Helasti ja Kaj Koskinen perustivat 
silloin arkistopalveluyhtiön, josta 
sittemmin tuli Recall. Toimin siellä 
konsulttina. Tein sitten viitisen 
vuotta töitä mitä erilaisimmissa pai-
koissa freelancena, mutta työttömä-
nä en ollut päivääkään.”

Tällä jaksolla Calle teki puolitoista 
vuotta töitä Sibelius-akatemiassa 
ja lyhempiä aikoja Finnfundissa, 
Taideteollisessa korkeakoulussa, 
Yliopiston kirjastossa ja puolen vuo-
den pestillä Kauppakorkeakoulus-
sa. Tehtävänä oli joko konsultointi 
tai arkistojen järjestäminen. Vielä 
ennen Nokiaa Calle oli suomalais-
ruotsalaisessa kulttuurikeskuksessa 
Hanasaaressa usean kuukauden 
jakson järjestämässä keskuksen 
arkiston.

”Olin palaamassa autolla Trond-
heimista pohjoismaisilta liikearkis-
topäiviltä, kun Sundsvallin kohdalla 
kännykkä soi ja (Jussi) Kuusanmäki 
kysyi haluaisinko mennä Nokialle 
töihin, kun (yhtiön historiaa kir-
joittamaan ryhtynyt) Martti Häikiö 
tarvitsisi apua. Soitin sitten Helsin-
kiin päästyä Martille, jonka tun-
sin opiskeluajoista lähtien. Martti 
sanoi, että tule tänne: hän kirjoittaa 
Nokian historiaa ja että arkisto on 
täällä aivan sekaisin, eikä sieltä löy-

dy mitään. Olin siellä sitten seitse-
män vuotta.”

”Aika Nokiassa oli mielenkiintois-
ta vaihetta, jolloin kaikki yhtiössä 
oli pelkkää ylöspäin menoa. Oma 
paikkani oli pääkonttorissa ja eri 
alueet olivat itsenäisiä toimijoita. 
Minulle se oli parasta aikaa työural-
lani, kun henki oli hyvä, tehtävät ja 
miljöö kiinnostavia sekä tehtävien 
hoito itsenäistä. Myöskään kus-
tannuksista ei tarvinnut pihistellä, 
jos halusi jonnekin konferenssiin, 
lupa tuli heti. Verrattuna vaikkapa 
valtionarkistoon tämä oli toisesta 
maailmasta.”

”Nokialla oli Keilaniemessä ns. 
salainen holvi, jossa oli kaikki tär-
keimmät päätösasiakirjat ja johta-
jien henkilökohtaiset arkistot. Se 
olikin ensimmäinen kohde, joka mi-
nun piti järjestää. Myöhemminkin 
se säilyi tuttuna, koska sinne pääsi 
vain numerokoodilla ja avaimella, 
joita oli vain minulla ja turvallisuus-
organisaatiolla. Niinpä jouduin aina 
menemään esimerkiksi ylimpien 
johtajien sihteereiden kanssa ha-
kemaan sieltä asiakirjoja, koska he 
eivät muuten päässeet sinne.”

Nokialla oli toki myös vanhempaa 
henkilökuntaa Kairamon ajalta ja 

ennen sitä. He antoivat arkistonhoi-
tajalle tietoa yhtiön perinteistä ja 
auttoivat asioiden, kuvien ja hen-
kilöiden paikantamisessa. Kuvista 
tulikin laajempi osa Callen työtä, 
kun hän hoiti myös kuvatoimittajan 
tehtävät Häikiön historiateokseen.

”Kari Kairamo oli ollut innokas 
valokuvaaja ja hänen sihteerinsä, 
joka oli myös Ollilan sihteeri, muis-
teli, että kuvat pakattiin johonkin 
ruskeaan laatikkoon, kun Kairamo 
kuoli 1988. Laatikkoa ei löytynyt 
mistään, mutta kävin läpi kaikki ar-
kistot ja varastot, joita Nokialla oli. 
Weilin&Göösin talossa eli nykyises-
sä Emmassa oli varastossa lähinnä 
kalusteita, mutta kun kävin siellä 
näin siellä ruskean laatikon ja kat-
soin mitä siellä oli: Kairamon kuvat. 
Niitä oli otettu mm. maan kaikis-
ta merkkimiehistä eri tilanteissa, 
juhlissa ja edustustiloissa. Mahtavia 
kuvia, joista kaikista en voi kertoa”, 
Calle nauraa.

Ollilan viesti Häikiön historiapro-
jektissa oli myös avoin ja sisälsi 
sen, että kaikista voi kysyä ja saada 
tietoa. Avoimuutta oli myös se, että 
kaikki kävivät lounaalla samassa 
tilassa, ei ollut kolmea eri tason 
ruokasalia tai johtajien hienoja ka-
binetteja, kuten Calle muistelee Pos-
tipankissa ja SYP:ssa olleen. Myös 
ruokailutilan ohikulkevat vieraat 
olivat hämmästelleet kun pääjohta-
ja istui samassa pöydässä muiden 
nokialaisten kanssa.

Callen aikana alkoi myös Nokian 
arkistojen siirto Elkaan. Kävi ilmi, 
että Nokian paperiteollisuuden, 
joka oli myyty uudelle omistajal-
le, arkisto teollisuusrakennuksen 
vintillä Tampereella oli joutumas-
sa kaatopaikalle, jos Nokia ei siitä 
huolehtisi. Calle ja hänen esimie-
hensä päättivät siirtää arkiston 
Elkaan ja sinne lähtikin ensimmäi-

senä eränä pari rekallista eli 384 
hyllymetriä. Elkaan siirto oli ollut 
aiemminkin keskusteluissa Martti 
Häikiön kanssa ja Nokia ostikin yh-
den Elkan rakennuksista vastaavan 
Mikkelin Arkistotalo Oy:n osakkeen. 
Nyt Nokian historiallinen arkisto 
onkin Mikkelissä.

”Suurin ongelma Nokian arkisto-
asioissa silloin olivat tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan ja eri projek-
tien arkistointi. Nokian tapa toimia 
perustui paljolti projekteihin ja kun 
yksi projekti päättyi, päättyi myös 
projektin päällikön ja sihteerin 
tehtävät. Säilyttämisen vaatimuk-
sia kuitenkin asettivat esimerkiksi 
kuluttajansuojaan ja tuotevastuu-
seen liittyvät säädökset. Ja säi-
lytysajat esimerkiksi sähköiselle 
testausaineistolle olivat 10 tai 15 
vuotta. Jouduin myös selvittämään 
millaisia vaatimuksia kirjanpitolaki 
asettaa eri maissa. Myös aineistot 
piti silloin säilyttää siellä missä toi-
mintaakin oli, vaikkapa Malesiassa. 
Samoin Suomen kirjanpito piti hoi-
taa Suomessa, kun nyt se on sama, 
missäpäin maailmaa se tehdään”, 
Calle kertoo.

Työt Nokialla olivat kuitenkin 
projektiluonteisia ja kun Helsingin 
kaupunginarkiston erikoistutkijan 
tehtävä tuli auki, Calle päätti hakea 
sitä. Sillä tavalla kaupunginarkis-
toon meno oli helppoa, että arkisto-
päällikkö Eeva Miettinen oli tuttu jo 
aiemmista yhteyksistä. Kaupungin 
leipiin tulo oli tavallaan ympyrän 
sulkeutumista, ylioppilaskirjoitus-
ten jälkeen Calle oli ollut armei-
jaan lähtöön saakka tuntikirjurina 
kaupungilla.

”Tehtävä oli mielenkiintoista ja 
kun minut siihen haluttiin, päätin 
hakea. Ennen kaikkea siinä kiin-
nosti tämä sähköinen kehittäminen 
ja muut kehittämistehtävät. Nokian 

lähtiäisissä teknologiajohtaja totesi, 
että lähdet sitten eläkevirkaan ja 
niinhän siinä kävi. Aikaa siinä toki 
meni 13 vuotta."

Calle Roosin työuraan kuuluu tietys-
ti myös Liikearkistoyhdistys, jonka 
sihteerinä ja rahastonhoitajana 
hän ehti toimia vuodesta 1981 30 
vuotta. ”Olin silloin pankissa töissä 
kun Pirkko Rastas minut Liikear-
kistoyhdistykseen houkutteli. Siinä 
oli paljon tekemistä ja 1980-luvulla 
olin aktiivinen myös mikrofilmiyh-
distyksessä (Talle). Callen aikana 
Liikearkistoyhdistyksestä tuli mer-
kittävä toimija arkistokenttään ja 
sellainen aktiivinen toimija, jonka 
nytkin tunnemme, vaikka vastuu 
onkin siirtynyt seuraaville polville. 
Näkyvimpiä jälkiä Liikkarissa on 
säilytysaikasuositus, jonka päivit-
tämisessä hän on vielä luvannut 
olla mukana. Calle on myös ollut 
aktiivinen toimija Elkan perustami-
sesta lähtien ja sen hallituksessakin 
viimeiset 28 vuotta.

Työvaihetta Helsingin kaupunginar-
kistossa emme tässä haastattelussa 
juurikaan käsitelleet, lähinnä säh-
köiseen asianhallintaan ja arkis-
tointiin liittyvien kehittämistehtä-
vien lisäksi Calle Roos on toiminut 
myös kaupungin historiatoimikun-
nan sihteerinä. 

Calle Roosin työuraan kuuluu ko-
kemuksia melkein kaikilta asiairja-
hallinnan sektoreilta. Kävimmekin 
keskustelun asianhallinnan ja arkis-
toinnin toimintatavoista julkisella ja 
yksityisellä sektorilla, josta tallensin 
seuraavan sivun osajutun sisällön. 

"...mutta sitten lähdin 
pankkiin, kun palkka oli 
toistatuhatta markkaa 
korkeampi kuin UM:n 
arkistohoitajalla.”

"Nokian lähtiäisissä 
teknologiajohtaja 
totesi, että lähdet sitten 
eläkevirkaan ja niinhän 
siinä kävi. Aikaa siinä 
toki meni 13 vuotta."

"Minulle se (Nokia) oli parasta 
aikaa työurallani, kun henki 
oli hyvä, tehtävät ja miljöö 
kiinnostavia sekä tehtävien 
hoito itsenäistä. Myöskään 
kustannuksista ei tarvinnut 
pihistellä."



FAILI nro 3/2016 FAILI nro 3/2016 1514

Yksityissektorillahan ei peri-
aatteessa tarvitse säilyttää 
pysyvästi mitään, mutta olen 

kyllä aina sanonut yrityksille, että 
kannattaa säilyttää toiminnasta ker-
tovaa aineistoa ainakin niin kauan, 
kun yritys on pystyssä. Se vaatii kui-
tenkin, että johto ymmärtää asian. 
Käytäntö sitten hoituu aika hyvin, 
kun valtuudet toimia on annettu. 
Julkishallinto tekee hyviä linjauk-
sia ja niitä voi sitten soveltuvasti 
noudattaa, niin ongelmia ei pitäisi 
syntyä.”

”Valtiolla ja kunnilla on periaattees-
sa hyvä, että on sääntöjä ja mää-
räyksiä miten pitää toimia, mutta 
tämä muu Arkistolaitoksesta lähte-
vä arkistonhoito on erittäin jäykkää 
ja huonoa. Esimerkiksi en ole kos-
kaan ymmärtänyt miksi on pitänyt 
tehdä kotimainen Sähke2 määritys, 
kun kansainvälisiä standardeja 
on olemassa. Usein halutaan olla 
edistyksellisiäkin, mutta sitten joku 
jarruttaa, ettei niin voida tehdä.”

”Jos yksityisellä puolella todetaan 
tarve projektille, jossa kehitetään 
jotakin toiminnalle tärkeää osa-
aluetta, sille yleensä saadaan myös 
resursseja, mutta julkisella puolella 
ei näin useinkaan ole. Resursse-
ja olisi jossakin, mikä ei olisi niin 
tärkeää, mutta kehittämiseen niitä 
ei sitten voida irrottaa. Toimintaan 
liittyvien riskien tunnistaminen ja 
niiden ratkaisuun resurssien anta-
minen erottaa myös yksityisen ja 
julkisen puolen toisistaan.”

Yrityksissä katsotaan Calle Roosin 
mielestä myös enemmän kokonai-
suutta kuin julkisella puolella, joka 
on kiinnostunut vain asianhallinnan 
prosessien tulosten tallentamisesta. 
Kaikki muu jää sitten ulkopuolelle.

”Julkisen sektorin Sähke2-ajatte-
luhan lähtee prosesseista, niiden 
kuvaamisesta ja tulosten ja vaihei-
den tallentamisesta. Prosessit eivät 
kuitenkaan ole aina samanlaisia, 
vaan toiminnot muuttuvat. Olen nyt 
kaupungillakin ajanut linjaa, että 
säilytetään kaikki lakiin perustuvas-
ta toiminnasta syntyvät aineistot. 
On väitetty, että kaiken säilyttämi-
nen on kallista, mutta eihän sähköi-
sessä ympäristössä niin enää ole, 
eikä silloin tarvita monimutkaisia 
seurantajärjestelmiäkään.”

”Silti minusta on idioottimainen 
ajatus, että paperiaineistoa digitoi-
daan ja sitten se hävitetään. Meillä 
kuitenkin on paperiaineistoja tule-
vaisuudessakin ja tarvitaan edel-
leen osaajia, jotka pystyvät sitä kä-
sittelemään. Nythän kaikki lähtevät 
eläkkeelle tai ovat jo kuolleet eikä 
historiallisen arkiston osaajia kohta 
ole. Historialliseen aineistoon ei 
enää haluta edes kouluttaa ketään, 
kun se ei ole trendikästä.”

”En ole edes varma, vieläkö koulu-
tetaan vanhojen käsialojen osaa-
jia. Vanhat asiakirjat ovat edelleen 
myös ruotsiksi, eikä sitäkään haluta 
oppia ja opettaa. Kaupunginar-
kistossakin näitä taitoja tarvi-
taan päivittäin. Ehkä siitä sitten 
kymmenen vuoden päästä lehdet 

saavat otsikoita ’löydetyistä uusista 
asiakirjoista’, jotka ammattilaiset 
ovat tunteneet vuosikymmeniä ja 
-satoja, mutta tieto ei ole siirtynyt 
eteenpäin.”

Calle epäilee myös, onko siitä kai-
kesta metatiedosta, jota esimerkiksi 
Sähke2 kerää, merkitystä aineiston 
käyttäjille. Tutkijan ja yleisönkin 
näkökulmahan on useimmiten 
sidottu asiakirjan sisältöön, jota ei 
kuitenkaan kuvata. Sadan vuoden 
päästä ei tutkija pysty tämän het-
ken toimintatavan perusteella ha-
kemaan järkevästi aineistoja, koska 
prosessit ja toiminnot muuttuvat.

”Helsingin kaupungillakin on ollut 
meneillään joka organisaatiossa 
näitä TOS-projekteja, kuitenkin 
kaupungista on luultavasti tulossa 
vain yksi arkistonmuodostaja ja 
organisaatio uudistuu lähiaikoina 
voimakkaasti. Kaikki virastothan 
lakkautetaan ensi vuoden puolella. 
Se tarkoittaa että kaupunginarkis-
toon tulee siirrettäväksi runsaasti 
arkistoja käsiteltäväksi. Siksi en 
oikein usko että osaavien ihmisten 
ajasta, jota käytetään näiden ny-
kyisten organisaatioiden tiedonoh-
jaussuunnitelmien tekemiseen, jää 
kovinkaan paljon hyötyä.”

Valtion ja kunnan asiakirjahallin-
nossa Calle näkee myös eron koko 
toiminnan perustassa. Valtiolla 
yritetään tallentaa ja jakaa aineis-
toja hallinnon tarpeista. Kunnassa 
lähtökohtana pitäisi olla kuntalai-
nen ja rakentaa palveluja hänen 
tarpeidensa mukaan. Helsingissä 
kaupungin johto onkin asettanut 
tavoitteeksi, että kaupunkilaiset 
saavat avoimesti tietoa mitä hallin-
to tekee ja erityisesti heitä itseään 
koskevista asioista.

Yritysarkisto vaatii johdon ymmärrystä

Janne Ridanpää
Arkistovirkailija

Urho Kekkosen Arkisto

M
useovirasto on kulttuu-
riperintöalan asian-
tuntijavirasto, joka on 
suurelle yleisölle tuttu 

ennen kaikkia lukuisista museokoh-
teistaan. Kartanoiden ja linnojen 
lisäksi virasto on monipuolinen kult-
tuuriperintökeskus, jonka vastuulle 
kuuluvat niin kulttuuriympäristön 
suojeluun kuin museoalan ohja-
ukseen liittyvät tehtävät. Museovi-
raston asiakirjahallinnosta vastaa 
viraston Arkisto- ja tietopalvelut 
-osasto. Toisin kuin valtion viras-
tot yleensä, Museovirasto ylläpitää 
myös omaa päätearkistoaan.

Viraston historia juontuu vuoteen 
1884, jolloin viraston edeltäjä Arke-
ologinen toimisto perustettiin. Toi-
miston perustaminen liittyi kansal-
lisromantiikan myötä kasvaneeseen 

kiinnostukseen Suomen historiasta. 
Vuonna 1883 säädettiin muinais-
muistoasetus, jota voidaan pitää 
kulttuuriperinnön suojeluun liitty-
vän lainsäädännön suomalaisena 
kivijalkana. Arkeologisen toimiston 
– vuodesta 1908 alkaen Muinaistie-
teellisen toimikunnan – työ kui-
tenkin monipuolistui. Yksittäisten 
monumenttien ja muiden kohteiden 
suojelusta siirryttiin laajempaan 
kulttuuriperintöalan suojelu- ja 
asiantuntijatyöhön. Tehtäväkentän 
laajeneminen heijastui jälleen vi-
raston nimeen: Muinaistieteellinen 
toimikunta vaihdettiin vuonna 1972 
nykyiseksi Museovirastoksi.

Arkeologisen toimiston pitkä ja 
monipolvinen tie nykyiseksi Museo-
virastoksi heijastuu myös Museo-
viraston arkistossa, jonka laajuus 
kaiken kaikkiaan (tilanne keväällä 
2016) on 2,2 hyllykilometriä. Ar-
kisto sijaitsee pääosiltaan viraston 
Helsingin-päätoimipaikassa osoit-
teessa Sturenkatu 2. Asiakirja-
aineistoa on luonnollisesti myös 
viraston muiden osastojen, esimer-
kiksi Kansallismuseon, yhteydessä.

Museoviraston arkistoaineistot ovat 
mielenkiintoinen sekoitus virka-
arkistoa sekä kulttuurihistoriallisia 
aineistoja. Rajanveto ei ole usein 
selvää. Varsinaisen viranomaisar-

Museoviraston arkisto 
tallentaa kulttuuri-
perinnön historiaa

Vanhat arkeologiset raportit kertovat myös aikansa kaivausmenetelmistä 
ja -muodista. Ylioppilaslakki ei ollut harvinaisuus.

ARKISTOT
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EDITORIAL
P.3 Internationalism continues – The 
Editor Osmo Palonen reminds that FBAA 
has organized events including  inter-
national speakers and specialists since 
2013 and this policy continues this au-
tumn as well. The seminar in November 
will have a real expert in information 
management Alison North from the UK. 
Currently, FBAA can be recognized as 
most international event organizer in 
the information and archiving branch 
in Finland. The actors behind these 
developments have been those members 
of FBAA that have created the relation-
ships to European organizations like 
IRMS, DLM Forum, PDF Association, 
etc. However, this has not been possible 
without the support from the employers 
of activists. Palonen reminds that special 
acknowledgement can be given to Mikke-
li University of Applied Sciences and Fin-
nish Customs in the front row. Palonen 
also opens the job advertisement of the 
next Editor for Faili.
EVENTS
P.4 Project updates at DLM Forum in 
Holland – Dr. Anssi Jääskeläinen (Mik-
keli University of Applied Sciences) has 
got his colleague Dr. Miia Kosonen with 
him to participate DLM Forum Member's 
meeting in The Hague, capital of Hol-
land. Their joint-made article reports 
about projects like VeraPDF and some 
others devloping tools for automatic clas-
sification and weeding of records. The 
status of DLM as organization and Moreq 
as project was alsoupdated. Writers were 
also giving a short description of their 
own presentation about e-mail archiving 
developed in MUAS. The project and it's 
current status created a wide interest in 
the meeting.
P.7 Alison North the star lecturer in 
FBAA autumn seminar – Just before the 
deadline of this issue it was confirmed 
that Alison North will be the keynote 
speaker in the Autumn seminar of FBAA. 
The seminar will be organized on 10th of 
November in Helsinki.
P.8 National programme started in 
connection with the Memory of the 
World programme by UNESCO – Aino 
Heikkinen, the secretary of the National 
Committee of The Memory of the World 
writes about the programme and the 
national activities that were activated in 
Finland a couple of years ago. The pro-
gramme itself was started already 1992 
and there are three subjects already 
included from Finland; the committee is 
now willing to create a national registry 
to include nationally important written 
contents.
PERSON 
P.10 Sportsman Calle Roos leaves 
permanent marks in archiving – Osmo 
Palonen has made an interview of Carl 
Magnus Roos, who retired from The City 
Archives of Helsinki in the beginning 

of May. Roos made a versatile career 
as records management and archiving 
professional. He started the career in the 
State archives, stayed long in a bank and 
had his most glorious years in the fast 
growing Nokia Corporation. In his last 
period he was developing the digitaliza-
tion of archives and record keeping in 
The City of Helsinki organization. During 
his career Roos served also 30 years as 
the secretary of FBAA and was persona-
lized as the association. In the interview 
Palonen brings out the private side of 
Roos, who has been a sportman and ent-
husiast     since his childhood. As active 
in handball and supporter of other team 
sports he has always been connected to 
IFK Helsingfors.
P.14 Business archiving needs the 
support from the directors – Osmo Pa-
lonen reports the lunch discussion with 
Carl-Magnus Roos about the differences 
of archiving and records management 
between the private and public sector.
ARCHIVES
P.15 The Archives in the Board of Anti-
quities preserves the history of cultu-
ral heritage – Janne Ridanpää (Urho 
Kekkonen Archives) is presenting in his 
article the archives of the National Board 
of Antiquities in Finland. The archives 
include a lot of material about the history 
of archaeological research and at the 
same time it is an internal archive for an 
administrative unit of the Government. 
The Archaeological office was establis-
hed in 1884, re-named later as the State 
Archaeological Commission. The modern 
Board of Antiquities was starting 1972.
FROM THE SECRETARY
P.17 Crowd sourcing up and running! 
– Toni Suutari, secretary of FBAA writes 
crowdsourcing in archives that has been 
an important topic in general. His own 
organization the Institute of the Langu-
ages in Finland has been using help from 
the public decades, now the question is, 
how to use that in processing the mas-
sive amounts of information. If a proper 
method can be found, the benefits will be 
massive as well, Suutari promises.
TRAVELS
P.18 Open administration lectures in 
China – Dr. Pekka Henttonen (University 
of Tampere) has been a guest of Shang-
hai University and had lectures about the 
openness of administration, and use of 
public information for various purposes. 
He spoke about the concept of openness 
in records management, different prin-
ciples of publicity and the impact of open 
information in the society. There were 
interested students and teachers with 
questions, but they seem to have doubts 
how the western principles can be used 
in China, Henttonen reports.
ANNIVERSARIES 
P.20 Elka 35 years – Director of Archi-
ves Jarmo Luoma-aho writes the history 
of his archives. The national business ar-

chives Elka is a good example of how the 
government support, based on the Fin-
nish model, has established the impor-
tant central archives for business records 
within 35 years. There are 30 shelf-km 
paper documents and in total 1,2 million 
photos, drawings, maps, sound and mo-
ving image recordings in the archives at 
the end of 2015.
P.25 Hyvinkää and Suomi 100 – Jo-
hannes Valo (City of Hyvinkää) presents 
about the contents held in the city archi-
ves form the year 1917 when the mu-
nicipality was established. In 2017 also 
Finland will have its 100th anniversary. 
FROM THE CHAIR
P.28 Brexit: the threats? – Mikko Hyvä-
rinen, the chairman of the FBAA evalu-
ates the possible threats and problems 
caused by Brexit. He does not think there 
will be no big changes, while the British 
enterprises cannot position themselves 
far away the single market.
PROJECTS
P.29 Records management and ar-
chiving planning in an enterprise as 
student project – Jaakko Leinonen (Pir-
kanmaan Jätehuolto) and Pekka Hent-
tonen report about the project where 
Henttonen's students were creating a 
new records management plan for the 
limited company. Pirkanmaan Jätehuolto 
Oy is a regional waste management or-
ganization and its owners are 17 munici-
palities in the Pirkanmaa region. The 13 
students and two teachers completed the 
work on time and it gives a proper infor-
mation of the status and developments 
needed in the records management. In 
addition, the students could take their 
theory studies in practise.
COLUMN
P.30 How to catch the moonbeam from 
the swell – The Columnist Roope Holl-
mén consider how the information alrea-
dy input 25 years on the internet and 10 
years on the web 2.0 communities can 
be preserved to construct the complete 
picture of life in our decade. Those con-
tents not preserved in official archives 
can be more relevant, truth and infor-
mative than those hold in old structures. 
The challenge is out now, he reminds.
ARCHIVE DISCOVERY
P.31 Merkonom's as the pioneers of the 
intern exchange – Anna Kemppainen 
(Archives of Salaried Employees) pre-
sents material her archives has found 
to build a picture how the trade organi-
zations build knowledge of Finland in 
1960s. One method was the international 
short-term intern exchange. The archi-
ves has material now published.
ARCHIVES EXPERIENCES
P.33 Kekkonen scholar enjoys flexibi-
lity – Pekka Lähteenkorva asked from 
Matti Mäntylä, who recently had his 
Ph.D. thesis defence in the University of 
Oulu, how the scholars from the North 
utilize the archives in the South.

pari tuntia kesti. Kokemuksena 
sanoisin, että tosi nopeasti hurahti 
väitös. Yhtäkkiä vastaväittäjä jo luki 
loppulausuntoaan.

Hyödynsit monia arkistoja – kuinka 
oululainen selvisi etelässä?

Vierailin Urho Kekkosen arkistossa, 
Keskustan ja maaseudun arkistossa 
sekä Kansallisarkistossa. Monesti 
on arkistoreissuilla tullut mieleen, 
että toivottavasti helsinkiläiset ym-
märtävät, kuinka etuoikeutettuja he 
ovat, kun valtava määrä historial-
lista asiakirjamateriaalia on aivan 
käden ulottuvilla. Voi vain ottaa 
ja käväistä arkistossa. Kaikissa 
arkistoissa on asiakaspalvelu ollut 
ystävällistä ja asiantuntevaa. Urho 
Kekkosen arkisto Hovila on tutkijan 
taivas - erityisesti, jos tämä sat-
tuu olemaan kotoisin periferiasta. 
Majoittumismahdollisuus (ja vielä 
Urhon sänkyyn) on mahtava juttu: 
voi työskennellä useamman päivän 
putkeen, eivätkä aukioloajat rajoita. 
Välillä voi saunoa tai tehdä lenkin 
luonnon helmassa. 

Pienissä arkistoissa pääsee myös 
tutustumaan henkilökuntaan ja 
samalla hyödyntämään heidän asi-
antuntemustaan aineistoista. Tilana 
Kansallisarkiston vanha tutkijasali 
on kuitenkin suosikkini. Ainoa mii-
nus KMA:lle ja Kansallisarkistolle 
tutkijan näkökulmasta on aukiolo-
aikojen lyheneminen. Pitkänmatka-
laiselle olisi tärkeää, että Helsinkiin 
tullessa ajan voisi käyttää mahdol-
lisimman tehokkaasti. Opiskelijan 
ja apurahatutkijan budjetilla mat-
kustava tekisi mielellään töitä myös 
virka-ajan jälkeen semminkin, kun 
majoittuminen pääkaupungissa ei 
todellakaan ole ilmaista.

”Sähköistyminen” ja aineistojen di-
gitoiminen on myös hienoa käytän-
nön kannalta, kun töitä voi tehdä 

omalta koneel-
ta. Toisaalta 
kaikkea digitoitu 
aineisto ei voi 
korvata: tutkijan 
on välillä pääs-
tävä alkuperäis-
ten asiakirjojen 
äärelle - jo pel-
kästään vanhan 
paperin tuoksun, 
kahinan ja rapi-
nan vuoksi. Siksi on huolehdittava 
myös riittävistä aukioloajoista.

Olet itsekin ”periferian mies”. 
Onko Pohjois-Suomi hylätty UKK:n 
jälkeen? Talvivaaran kaivokselle 
julistettiin juuri madonluvut – oi-
keuslaitoksen taholta – onko tiivis-
telmästäsi vedettävä johtopäätös, 
että aluepolitiikka jää sanan-
mukaisesti keskustan intressien 
jalkoihin?

”Urho Kekkonen harjoitti päämi-
nisterinä ja presidenttinä määrä-
tietoista periferiapolitiikkaa, joka 
tähtäsi Pohjois-Suomen nostami-
seen muun maan tasolle. Periferian 
kehittäminen oli Kekkoselle yhteis-
kunnallinen oikeudenmukaisuusky-
symys, mutta poliitikkona hän toi-
saalta käytti periferiaa hyväkseen 
valtapolitiikassaan. Kekkosen ja 
Pohjois-Suomen suhteessa korostui 
kuitenkin vahva vastavuoroisuus.  
Rakennemuutoksen vuosina perife-
ria hyötyi poliittisen johtajan osoit-
tamasta kiinnostuksesta, vaikka-
kaan yksi, joskin poikkeuksellisen 
vahva, vallankäyttäjä ei onnistunut 
toteuttamaan sen teollistamista ja 
estämään autioitumista. Suoma-
laisen keskus-periferia-asetelman 
kannalta oli erityisen merkittävää, 
että Kekkonen pääministerinä ja 
presidenttinä nosti alueellisen vas-
takohtaisuuden ja epätasapainon 
näkyvällä tavalla politiikan keski-
öön.”

En sanoisi, että Pohjois-Suomi on 
hylätty, muttei aluepolitiikka mi-
tenkään erityisen muodikasta tänä 
päivänä ole. Ei löydy yhtään kärki-
poliitikkoa, joka olisi profiloitunut 
periferian puolestapuhujaksi sa-
massa määrin kuin UKK. Jo Kekko-
sen aikana alkanut keskittymiske-
hitys näyttää jatkuvan riippumatta 
siitä, mitkä puolueet milloinkin ovat 
hallituksessa. Vaikka mahdollisuuk-
sia pohjoisessa olisi, on taloudelli-
sesti menestyksellisen aluepolitii-
kan harjoittaminen vaikeaa, kuten 
Talvivaaran kohtalo surullisella 
tavalla osoittaa.

Olet 29-vuotias. Mitä teet seuraa-
vaksi? Onko edessä ura yliopistos-
sa vai lähdetkö mukaan politiik-
kaan?

Tutkijanura kiinnostaisi kovasti, 
mutta se tie on näinä päivinä erityi-
sen kivinen ja rahoituksen saami-
nen tiukassa. Eipä tässä kuitenkaan 
auta muu, kuin alkaa suunnitella 
uusia tutkimushankkeita ja kir-
joitella apurahahakemuksia. Olisi 
typerää heittää kirves kaivoon nyt, 
kun tutkijaksi on kouluttautunut. 
Jos ei tärppää, niin mietitään mui-
ta vaihtoehtoja sitten. Politiikkaa 
seuraan aktiivisesti, mutta tyydyn 
tarkkailemaan ja jätän politikoinnin 
mielelläni muille.

Vastaväittäjä Vesa Vares (vas.), kustos Reija Satokangas ja 
Mäntylä väitöstilaisuudessa. Kuva: Tuomas Satokangas.



SharePoint-tapahtumat:

 SharePoint ja Office 365 
HPR –seminaari 31.10-

1.11.2016
www.sharepoint-hpr.fi

Dokumenttien hallinta 
ja SharePoint –koulutus 

17.11.2016
www.iitc.fi

Asiakirjahallinnan teemapäivä 
10.11.2016 klo 9-16
Sokos Hotel Pasila, Helsinki

- Asiakirjahallinnon hyötyjen mittaaminen, return on 
investment (ROI) - Alison North, IRMS Iso-Britannia 

- Asiakirjahallinnon organisointi

- EU-tietosuojadirektiivi: mitä se käytännössä tarkoittaa?

- Säilytysaikasuositus uudistuu: missä mennään meillä 
ja maailmalla? 

Hinta: Jäsenille 400 eur, muille 500 eur + alv

Lisätietoja: www.liikearkistoyhdistys.fi

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

LUOTETTAVIA  
ARKISTOPALVELUITA  
YRITYKSILLE

• digitaalinen säilytys
• digitointi
• tietopalvelu

• konsultointi
• seulonta
• analoginen säilytys

Ota yhteyttä: www.darcmedia.fi, www.mamk.fi/
palvelut/digitointi-_ja_arkistointipalvelut

Darcmedia-yksikkö tarjoaa organisaatioille, 
yhteisöille ja yksityisille 
> luotettavia sähköisiä arkistointi- ja tallennuspalveluita, 
> digitointia sekä 
> koulutusta ja konsultointia sähköisen aineiston
 hallintaan.

Referenssejä mm.

> Espoon, Helsingin ja Tampereen kaupunkien arkistot
> Yksityiset keskusarkistot
> Elinkeinoelämän keskusarkisto Elka

Tiivis yhteistyö Darcmedian mediatuotantopalveluiden 
kanssa mahdollistaa laajat digitaalisen median esitys-, 
arkistointi- ja hallintaratkaisut.

Mikkelin ammattikorkeakoulu  
on maan johtava sähköisten 
arkistopalveluiden tuottaja ja kehittäjä. 


