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Tiedonhallintalain uudista-
minen puhuttaa edelleen. 
Aihetta on käsitelty aikaisem-
pien Failien sivuilla, ja tässä-

kin numerossa on Pekka Henttosen 
puheenvuoro asiasta. Parhaillaan 
voi antaa lausuntoja valtiovarainmi-
nisteriössä valmistellusta luonnok-
sesta hallituksen esitykseksi ”laiksi 
julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 
sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi” 
lausuntopalvelu.fi-sivuston kautta, 
määräajan ollessa 1.10.2018. 

Lain uudistaminen sijoittuu julkis-
hallinnon tiedonhallinnan kannalta 
haastavaan ajankohtaan, sillä samaan 
aikaan on valmisteilla muun muassa 
maakuntauudistus. Olen itse paitsi 
arkistonjohtaja, myös kulttuuripe-
rinnön tutkija. Henkilökohtaisesti 
olenkin huolissani, onko tutkijoilla 
jatkossa käytettävissään riittävän 
kattavia aineistoja kaikilta kulttuuri-
perinnön osa-alueilta, mikäli tie-
donhallintalaki toteutuu ehdotetun 
mukaisesti.

Lakiluonnoksen mukaan päätökset 
arkistoinnista tekisi kokonaan uusi 
elin nimeltään ”Julkisen hallinnon 
tiedonhallinnan lautakunta”, jonka 
esittelijöinä toimisivat sivutoimisesti 
valtionvarainministeriön sekä ope-
tus- ja kulttuuriministeriön virkamie-
het. Mutta löytyykö ministeriöistä 
riittävästi arkistoalan asiantunte-
musta? Kun lisäksi jokainen viran-
omainen valmistelisi itse esityksensä 
lautakunnalle, on odotettavissa, että 
kokonaiskuva siitä, mikä on kunkin 
aineiston tutkimuksellinen arvo, 
hämärtyy tai jopa katoaa kokonaan. 
Vaarana on myös se, että osa viran-
omaisista esittää laajempia aineistoja 

arkistoitavaksi, kun taas toiset pidät-
täytyvät minimissä. 

Tähän mennessä päätökset arkistoi-
tavista aineistoista on tehnyt Kansal-
lisarkisto, joka on valmistellut pää-
töksiä yhteistyössä eri viranomaisten 
kanssa. Mallin etuna on ollut se, että 
Kansallisarkistossa on ollut tarvittava 
asiantuntemus ja osaaminen sekä 
käsitys kokonaisuudesta. Seulon-
tapäätöksiä on tehty vuosittain yli 
puolensataa. Miten tästä urakasta 
selviäisi lautakunta, jossa on kym-
menkunta jäsentä, joiden joukossa 
on vain kolme arkistoalan asiantun-
tijaa ja kolme tutkijaa. Ehkä taustalla 
on ollut käsitys siitä, että elinkaari-
päätökset aineistojen arkistoinnista 
ja tuhoamisesta olisivat rutiininomai-
sia, vaikka todellisuudessa jokainen 
päätös vaatii perusteellista kokonais-
harkintaa sekä riittävää kokemusta ja 
koulutusta.

q q q

Valitettavasti kansallista tietosuoja-
lakia ei vieläkään ole saatu valmiiksi, 
osittain eduskunnan kesäloman ta-
kia. EU:n tietosuoja-asetusta alettiin 
soveltaa 23.5.2018, ja se on suoraan 
jäsenvaltioita sitovaa lainsäädäntöä, 
mutta ilman kansallista lakia ei voida 
kunnolla hyödyntää sitä liikkumava-
raa, jonka asetus mahdollistaa silloin, 
kun on kyse kulttuuriperinnön yleis-
hyödyllisestä arkistoinnista.

Vetämässäni työryhmässä valmistel-
laan toimintatapoja henkilötietoja 
sisältävän kulttuuriperinnön käsitte-
lyä varten niin sanotun KAM-sekto-
rin organisaatioissa eli kirjastoissa, 
arkistoissa ja museoissa. Vielä ei va-

litettavasti ole valmista. Työryhmän 
työtä on viivästyttänyt kansallisen 
tietosuojalain hidas valmistelu, koska 
ennen lain vahvistamista ei tiedetä 
tarkasti, miten sen säädökset vaikut-
tavat kulttuuriperinnön arkistointiin. 
Myös tehtäväkentän laajuus tuo omat 
haasteensa työryhmän työskentelyyn, 
sillä henkilötietoja käsitellään hyvin 
monessa KAM-sektorin toiminnos-
sa, kuten esimerkiksi aineiston han-
kinnassa ja luovutussopimuksissa, 
aineiston järjestelemisessä ja kuvai-
lemisessa sekä aineistojen ja niiden 
metatietojen käyttöön saattamisessa.

Tuore tilannekatsaus työryhmän työ-
hön on luvassa Arkistoyhdistyksen 
syysseminaarissa torstaina 8.11. Tie-
teiden talolla Helsingissä. Seminaa-
rin aiheena on tällä kertaa kulttuuri-
perinnön arkistointi. Syysseminaarin 
ohjelmassa on myös muun muassa 
Pekka Henttosen puheenvuoro tie-
donhallintalain valmistelusta.

Jo sitä ennen on mahdollisuus kuulla 
tietosuoja-asetuksen ja -lain vaiku-
tuksista aineistojen säilyttämiseen 
ja arkistointiin Liikearkistopäivillä, 
jotka järjestetään 4.–5.10. Vantaal-
la. Aiheesta kertoo professori Tomi 
Voutilainen. Liikearkistopäivien 
päävieras on tällä kertaa PhD James 
Lappin. Päivien ohjelmaan voi tutus-
tua tarkemmin tämän Failin sivulla 
30. Tervetuloa mukaan Liikearkis-
topäiville!

PÄÄKIRJOITUS

Lainsäädäntö puhuttaa edelleen

Juha
Henriksson
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XVI  Liikearkistopäivät  
Vantaalla 4.–5.10.2018

LIIKEARKISTOYHDISTYS

Liikearkistopäivät järjestetään 
tällä kertaa pääkaupunkiseu-
dulla, Vantaalla Sokos Hotel 
Flamingossa. Liikearkisto-

päivät on kaikille tiedonhallinnan ja 
arkistoinnin parissa työskenteleville 
tarkoitettu ammattilaistapahtuma, 
joka tarjoaa mahdollisuuden seurata 
alan kehitystä ja verkostoitua kol-
legoiden kanssa. Pääpuhujat ovat 
PhD James Lappin, tiedonhallinnan 
tutkija Loughboroughin yliopistosta, 
FT Tomi Voutilainen, julkisoikeu-
den professori Itä-Suomen yliopis-
tosta sekä tietokirjailija Petteri 
Järvinen.

Torstai 4.10.2018

8.30 Kahvit 
9.00 Mikko Hyvärinen Liike-
 arkistopäivien avaus
9.15 Petteri Järvinen Koke-
 muksia GDPR:stä ja kyber-
 turvasta
10.00 Tomi Voutilainen Aineis- 
 tojen säilyttämisen ja ar-
 kistoinnin tietosuoja
10.45 James Lappin Machine
  learning case study
11.30 Lounas 
12.30 Mikko Eräkaski Kansal-
 lisarkiston massadigitointi-
 hanke
13.00 Tietoisku
13.15 Marjukka Niinioja 
 Rakenteinen data, APIt ja
  arkistojen hyödyntäminen
14.00 Kahvit 
14.30 Aki Lassila Tiedonhallin-
 taa liiketoimintanäkökul-
 masta vuonna 2018

15.15 Tietoisku
15.30 Carl-Magnus Roos Säilyy-
 kö sähköinen – ja kuinka 
 kauan?
18.00 Buffet-illallinen ja illan-
 vietto 

Perjantai 5.10.2018

9.00 Kahvit 
9.30 James Lappin Compari-
 son of different policy 
 approaches towards email 
 and email accounts
10.15 Anssi Jääskeläinen 
 Ratkaisuja sähköpostien
 arkistointiin & dokument-
 tien sisällönanalyysi ja ano-
 nymisointi
11.00 Mikko Hyvärinen Milloin 
 juristi voi tarvita arkistosta 
 vanhaa tietoa. Case Nokia
11.30 Lounas 
12.30 Tuula Seppo Tietotilin-
 päätös – tietojohtamisen 
 väline ja luottamuksen 
 lisääjä
13.00 Tietoisku
13.30 Toni Suutari Arkistojen 
 digitalisointi
14.00 Kahvi 
14.30 Paneelikeskustelu aiheesta 
 Dokumenttienhallinnan ja 
 arkistoinnin uudet tuulet, 
 puheenjohtajana Juha 
 Anttila 
15.45 Mikko Hyvärinen Liike-
 arkistopäivien päätös

Osallistumismaksu on jäseniltä 650 
euroa ja muilta 850 euroa. Hinnat 
sisältävät kahden päivän ohjelman, 
kahvit, lounaat ja illanvieton. Yhden 
päivän osallistumismaksu on jäse-
niltä 500 euroa (ilman illanviettoa 
400 e) ja muilta 600 euroa (ilman 
illanviettoa 500 euroa). Hintoihin 
lisätään 24 % arvonlisävero. Ilmoit-
tautumislomake on yhdistyksen 
verkkosivuilla osoitteessa www.liike-
arkistoyhdistys.fi. Lisätietoja saa yh-
distyksen sihteeriltä Toni Suutarilta, 
puhelin 044 551 2029, sähköposti 
sihteeri@liikearkistoyhdistys.fi.

Työpaja tiedonhallintasuunnitel-
man laatimisesta

Liikearkistoyhdistys järjestää 
15.11.2018 Helsingissä hotelli 
Scandic Parkissa työpajan, jossa käy-
dään läpi tiedonhallintasuunnitelman 
laatimisen perusteet ja harjoitellaan 
suunnitelman laatimista. Koulutta-
jina toimivat Ritva Toivonen (CGI 
Suomi Oy) ja Juha Anttila (IITC Oy).

Työpajan hinta on jäsenille 450 
euroa ja muille 550 euroa. Hintoihin 
lisätään 24 % arvonlisävero. Kun 
ilmoittaudut 15.10. mennessä, saat 
50 euron alennuksen! Ilmoittautu-
mislomake on yhdistyksen verkkosi-
vuilla osoitteessa www.liikearkisto-
yhdistys.fi.

- tuoteperhe

Suomalaista  
osaamista ja laatua 
koko toimitusketjun  
alusta loppuun.

Lisää meistä www.arkisto2000.fi
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ASIANTUNTEVAA, AMMATTIMAISTA JA 
IHMISLÄHEISTÄ PALVELUA VUODESTA 2004

DISECIN 
 ARKISTO-
PALVELU
•  Luotettavia arkistonhallintaratkaisuja

•  Tallennus- ja säilytyspalveluita

•  Koulutusta ja konsultointia

•  Digitointia

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

www.disec.fi

Kasten-kalusteet
kaikkeen säilytykseen

Constructor Finland Oy, Lohja
Puh. 019-36251, www.kasten.fi

• Suomalaista suunnittelua
• Turvalliset ja tukevat
• Tyylikkäät ja kevyesti        

liikuteltavat
• Yksilölliset ratkaisut
• Kokemuksella ja ammatti-

taidolla


