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K
iitos vielä kaikille Liike-
arkistopäiville osallistu-
neille. Omalta osaltani 
nämä taisivat olla vii-
meiset ainakin organi-

saattorin roolissa. Harmittaa etten 
päässyt osallistumaan lainkaan 
torstain osuuteen, mutta joskus on 
asioita joita ei voi siirtää, vaikka ne 
tulevatkin ilmi vasta myöhemmin.

qqq

Yritin saada tähän lehteen jutun 
Vapasta ja siihen liittyvistä kustan-
nuksista, mutta emme saaneet Kan-
sallisarkistosta vastauksia seuraa-
viin kysymyksiin:
• Miten hankintaa tehtäessä lasket-

tiin kokonaiskustannukset ajatel-
luksi pitoajaksi?

• Miksi hankintaa ei tehty suoraan 
ohjelmiston kehittäjältä, vaan sii-
hen otettiin mukaan välittäjäor-
ganisaatio (Tieto)?

• Paljonko oli järjestelmän hankin-
takustannus ja mikä osuus siinä 
oli ohjelmistolisenssillä?

• Paljonko aineistoa arveltiin saa-
tavan Vapaan seuraavien viiden 
vuoden aikana?

• Paljonko aineistoa saatiin Vapaan 
arkistolaitoksesta ja sen ulkopuo-
lelta?

• Miksi päädyttiin vain Sähke2-
muotoisen aineiston vastaanot-
toon, rajoittiko ohjelmistoratkaisu 
muunlaisen aineiston vastaan-
ottoa?

• Olisiko kuntien aineistojen mu-
kaan ottaminen ollut ratkaiseva 
muutos?

• Miten vuosittainen 340 000 eu-
ron kustannus muodostui, mikä 
oli ohjelmiston ylläpidon ja tuen 
osuus, mikä infrapalvelun?

• Paljonko ylläpitosopimuksen 
purkamiskustannukset ovat, entä 

Vapassa olevan aineiston siirto 
muihin järjestelmiin?

• Mitkä ovat nyt tunnelmasi kun 
Vapa kuopattiin?

Saimme asiasta vastauksen, jossa 
pahoiteltiin vastauksen viivästymis-
tä mutta esitettiin että kysymykset 
olisivat olleet "vähän tarkoitus-
hakuisia, koska niillä ilmeisesti 
haetaan suljetun lähdekoodin jär-
jestelmän hintasuhdetta verrattu-
na avoimen lähdekoodin toteutuk-
siin. Edellisessä maksaa lisenssit, 
jälkimmäisessä toteutukseen ja 
kehittämiseen tarvittava työ, mikä 
on todella kallista, jos käyttää 
vertailukohtana esim. KDK-PAS-to-
teutusta, jonka kustannukset ovat 
vuodessa noin 5 miljoonaa euroa."

Lisäksi vastauksessa todettiin, että 
Vapan aineistomääristä on ollut vir-
heellisiä tulkintoja, koska vastaan-
otettu aineisto on ollut rakenteista 
dataa joka vastaavina digitoituina 
asiakirjoina vastaisi petatavua.

Lopuksi ehdotettiin: 
"Mikäli haluatte Failiin jotain jul-
kisen hallinnon/valtionhallinnon 
sähköisestä arkistoinnista, niin 
kannattaisin katsausta tulevaisuu-
teen."

Minusta on oleellista, että jonkin 
hankkeen epäonnistuessa epäon-
nistumisen syyt tutkitaan ja kerro-
taan yhteisössä myös muille, jotta 
vältyttäisiin samanlaisilta virheiltä. 
Tässä Vapa-hankkeessa oli toki pal-
jon hyvääkin, niin kuin se, että edes 
yritettiin käyttää samaa ratkaisua, 
josta muissakin kansallisarkistoissa 
on kokemuksia ja joka todistetusti 
sopii pitkäaikaissäilytysjärjestelmän 
toteuttamiseen.

Kysymyksemme toki olivat tarkoi-
tushakuisia; niiden tarkoituksena 
oli kertoa mitä asiasta voitaisiin 
oppia. Lähinnä minun kokemukse-
ni perusteella ihmettelin hankkeen 
kustannuksia. Sen tiedän varmasti, 
että hankinta olisi voitu tehdä suo-
raan brittiläiseltä yritykseltä, jolla 
olisi vältetty tarpeettoman välittäjän 
katteet ja kustannukset, jotka sitten 
jatkuivat vielä ylläpitokustannus-
ten nousunakin. Tiedän myös että 
hankinta olisi voitu tehdä myös ko-
timaasta, olihan loppusuoralle asti 
vielä kotimainenkin vaihtoehto. 

Samoin tarkoitushakuinen oli saa-
da selville, mistä tuo vuosittainen 
340 000 euroa syntyi. Mitkä esi-
merkiksi olivat kilpailulta piilossa 
olevan in-house toimittajan CSC:n 
kustannukset, jotta niitä olisi voinut 
verrata markkinahintaan. Jos jolla-
kin yksityisen tai julkisen sektorin 
toimijalla tulee ongelmia taloudes-
sa, yleinen tapa on myös keskustel-
la toimittajien kanssa kustannusten 
alentamisesta. Tehtiinköhän nyt 
niin?

Saimme vastauksessa mielenkiin-
toista tietoa PAS-järjestelmän kus-
tannuksista. Jos tässä mainittu 5 
miljoonaa euroa bittien säilyttämi-
sestä ehkä kahdessa paikassa pitää 
paikkansa, uskon että siihenkin 
löytyy muitakin tarjouksia, jos niitä 
kysyttäisiin. Kun katsotaan tule-
vaisuuteen olisi hyväksyttävyyden 
ehtona, että toimittaisiin avoimesti 
ja läpinäkyvästi. Tämä olisi ollut 
toivottavaa myös Valdassa, josta 
kukaan ei aikeista huolimatta lop-
pujen lopuksi uskaltanut kirjoittaa.
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INDEX & SUMMARY FAILI 4/2015
EDITORIAL
P.3 No answers to questions – The Editor 
Osmo Palonen writes in his leader that he tried 
to build a questions and answers article about 
the VAPA system in the National Archives, that 
will be closed at the end of this year based on 
the governmental decision. The questions were 
sent and after a while an answer was recei-
ved. In the message it was told that there will 
be no answers due the tendentious content of 
the questions. It was suggested to concentrate 
to the new developments in the public sector 
preservation. Mr. Palonen agreed that there was 
tendency: to find out what went wrong that the 
others can learn about the experience. Palo-
nen has his doubts about the openness of the 
future projects as well, if they will not be open 
in the beginning. At least the costs of the VAPA 
system were extremely high based to Palonen's 
experience.

FBAA BIENNIAL CONFERENCE
P.4 FBAA conference in Mikkeli got praised 
– Osmo Palonen writes in the first part of the 
14-page report an overview of the event and 
writes about the feedback from the participants. 
The weighted average of the complete confe-
rence is 4,15 based on the scale zero to five. The 
best values from the individual speeches and 
speakers got the keynote speaker Marc Fresko, 
who also presented Paul Dullers speech about 
the San Bruno gas and records management 
catastrophe.
P.4 Weeding and social event – Olli Alm (Elka) 
reports the pre-conference event organised by 
his archive. After the weeding seminar held in 
Elka, the two dozen participants visited Mikkeli 
Provincial Archives and had a get-together with 
tapas and drinks back in Elka.
P.6 Regulation renewal, history and new 
archival solutions – Tuija Kautto (Uni Tampere) 
writes about the morning sessions of the first 
conference day. The first session was about 
renewal of the archiving laws that was pre-
sented by Immo Aakkula (Ministry of Culture 
and Education) and commented by Carl-Magnus 
Roos (member of the board in Elka foundation), 
Janne Mäkelä (Uni Turku) and Riina Turunen (Uni 
Jyväskylä). The aim of the ministry is to renew 
private archives law and expand the state sup-
port regulations. Another session in the morning 
was named History management in business. 
There were two speakers, Maarit Grahn (Uni 
Turku) and Tiina Rajala, (Ahlström Kiinteistöt 
Oy) and the case was traditional Finnish family 
owned enterprise A.Ahlstöm Corporation. The 
third session was named New archival develop-
ments: Mervi Leino-Niemelä (National Audio-
visual Institute) presented the recently started 
Radio and TV Archives, Pekka Uotila (Mamk 
University of Applied Sciences) his digital family 
archive and Dr. Noora Talsi (Mamk) the Digitalia 
R&D Centre.
P.8 Medical and archival solutions – Osmo Pa-
lonen reports the Wednesday afternoon sessions 
of the conference. The first session consisted of 
five cases. First two were from medical sector: 
Tarja Herttuainen (Kela) presented the process 
to build the national medical records archive 
Kanta and Aki Lassila (Disec Oy) the SaaS model 

of Disec Oy as a nationwide digital radiology 
archiving and distribution network. Third was 
digitization case SA-kuva of wartime pictures for 
the Finnish army presented by Pekka Lampi-
nen (National Library). The library's digitization 
centre processed the films and photos for the 
army, who started a new public historical picture 
archive covering 1939-1944 at the front line as 
well as in the home front. The service is now a 
part of the Finnish war museum. Fourth and fifth 
speakers Petri Tanskanen (Labour Archives) and 
Janne Ridanpää (Urho Kekkonen Archives) were 
telling experiences using the archival software 
Yksa that manages both traditional and digital 
contents in the archive. The SaaS solution is 
provided by Mamk.
P.11 PDF knowledge and experiences from 
Germany – In the second part of his report 
Osmo Palonen starts with the online presen-
tations from Germany. The specialists of PDF 
Association Thomas Zellman and Hans-Joachim 
Hübner provided information and practical cases 
using PDF/A-3 and PDF/A. In the same techno-
logy session Jukka Kervinen (National Library) 
and Eino Parviainen had the last two speeches. 
Kervinen explained experiences building the 
national long-term and permanent digital pre-
servation service and Eino Parviainen the policy 
and services in preserving microfilms in the 
Provincial Archives of Mikkeli and the services as 
a national microfilm vault.
P.13 The most expensive catastrophe of 
records management – Pekka Henttonen (Uni 
Tampere) has written a report of the morning 
session on Thursday. The morning was started 
by Marc Fresko who presented the speech 
prepared by Dr. Paul Duller and Alison North. The 
speech was planned to be presented by Duller 
who could not travel for family reasons. Tuula 
Pääkkönen  (National Library) had her speech 
about the information processing using digitizati-
on, OCR, crowd-sourcing and presenting those to 
schools. Juha Anttila had his speech concerning 
experiences in Document management planning 
and development projects. Mikko Hyvärinen 
(Nokia) and Virpi Jokisalo (Nokia Networks) had 
the first keynote speech presenting experiences 
of document management when corporations 
merge and divide their operations.
P.14 There are no universal solutions – FIRMS 
Juho Rännäli (Finnish Customs) has written the 
report of the Thursday afternoon sessions. The 
report covered the Keynote speech with the title 
Breaking records of Marc Fresko and Rännäli's 
own presentation that was about the trends for 
the future based on the experiences home and 
abroad.
P.17 Presentations of thesis – Mikko Kajaani 
(Finnish Customs) reports about the last session 
where two Master thesis were presented: Anu 
Hakkarainen-Kiri's (Uni Tampere) thesis was 
about overall architecture and auditing informa-
tion and Ville Antikainen's (Uni Eastern Finland, 
Joensuu) thesis the history of cooperation of the 
private archives common body YKA. Antikainen 
got also the FBAA thesis award.

EVENTS
P.18 A day for digitality - Mirja Loponen 
(Mamk) writes about the post-conference event 

organised by Mamk. In the event the  new R&D 
Centre Digitalia and the plans and targets of 
the project behind it was presented. One issue 
found in the working groups was whether open 
or dietroy the personal digital material. No con-
sensus was found.
P.20 DLM Forum got greetings from EU 
commission - Anssi Jääskeläinen (Mamk) was 
participating and is reporting about DLM Forum 
member's meeting in Luxembourg in October.
P.23 Helsinki City Archives celebrated 70th 
anniversary - Ida Suolahti (Helsinki City Archi-
ves) wrote a short news about the event.

PROJECTS
P.24 New moods in the Church records mana-
gement - Seija Järnfors (Church Administration) 
writes about the project where the central admi-
nistration of the Finnish Evangelical-Lutheran 
Church is developing and taking in use the new 
records management system and will provide 
that as a service to the smaller or bigger pari-
shes.

TRAINING
P.26 FBAA makes a training poll - Olli Alm 
(Elka) presents the opinion poll for members 
and other interested. This will be open until end 
of the year.

RESEARCH
P.27 Groundbreaking dissertation about the 
archives in Namibia - Pekka Henttonen (Uni 
Tampere) presents the doctoral dissertation 
examined in his university. The dissertation was 
made by Ellen Ndeshi Namhila, who studied In 
Tampere already in the 1980s.
P.28 History of private archives cooperation - 
Pekka Lähteenkorva interviewed the awarded 
Ville Antikainen about his Master thesis.

ACHIEVEMENT
P.31 Fanzine archive project got archival 
achievement of the year - Pekka Anttonen 
reports about the yearly award given to a punk-
fanzine archive project. Faili and Pekka Hentto-
nen got honorary awards.

EXPERIENCES IN ARCHIVES
P.32 The French provincial archives easy, na-
tional archives laborious for the user - Louis 
Clerc (Uni Turku) makes a review of the French 
archives based on his experiences as a student 
and scholar.

ARCHIVES
P.36 The building works of the central archive 
of NAS will start soon - Tytti Voutilainen (Mik-
keli Provincial Archives) updates the readers of 
the status of the Central archives of the National 
Archiving Service.
P.38 Curly birch plantation represents its time 
- Janne Ridanpää (UK Arkisto) writes about the 
curly birch plantation in the  courtyard of his 
archives.

COLUMN
P.40 Context - Columnist Roope Hollmén con-
siders the role of context in history and in the 
real life.

FROM THE CHAIR
P.41 Getting specialists together - The 
chairman of FBAA Jarmo Luoma-aho writes his 
outlook of the FBAA Conference. F
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