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PÄÄKIRJOITUS

Tietosuojalaki on hyväksytty

E

Eduskunta on viimeinkin
hyväksynyt kansallisen tietosuojalain. Laki hyväksyttiin
13.11.2018 eduskunnan
hallintovaliokunnan mietinnössä
(HaVM 13/2018 vp) ehdotetussa
muodossa.
Tietosuojalaki antaa varsin hyvät
edellytykset yleishyödylliselle arkistoinnille. Lain perusteella henkilötietoja saa käsitellä yleistä etua
koskevan tehtävän suorittamiseksi,
jos tutkimusaineistojen, kulttuuriperintöaineistojen sekä näiden kuvailutietoihin liittyvien henkilötietojen
käsittely arkistointitarkoituksessa
on tarpeen ja oikeasuhtaista sillä
tavoiteltuun yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen ja rekisteröidyn
oikeuksiin nähden.
Erityisten henkilötietoryhmien eli
niin sanottujen arkaluonteisten
henkilötietojen osalta säädetään
lisäksi, että tietosuoja-asetuksen
asettamaa kieltoa niiden käsittelyyn
ei sovelleta, jos kyse on tutkimus- ja
kulttuuriperintöaineistojen käsittelystä yleishyödyllisessä arkistointitarkoituksessa (geneettisiä tietoja
lukuun ottamatta), mikäli rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä toteuttavat asianmukaiset ja
erityiset toimenpiteet rekisteröidyn
oikeuksien suojaamiseksi.
Kirjastojen, arkistojen ja museoiden
yhteinen juridiikkaryhmä esitti lain
valmistelun aikana, että tietosuojalakiin otettaisiin säännös, jonka
perusteella muistiorganisaatioilla
olisi oikeus saattaa henkilötietoja
sisältäviä kulttuuriperintöaineistoja
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yleisesti käytettäväksi. Eduskunnan
hyväksymään lakiin ei kuitenkaan
tullut tällaista säännöstä. Sen sijaan
hallintovaliokunnan mietinnössä
todetaan, että ehdotettu henkilötietojen käsittelyperusta sisältää myös
mahdollisuuden käsitellä kulttuuriperintöaineistoja siinä tarkoituksessa, että kyseiset aineistot saatetaan
käytettäväksi.
Hallintovaliokunta korostaa mietinnössään digitalisaation kasvavaa
merkitystä ja pitää tärkeänä, että
modernin yhteiskunnan haasteisiin
vastataan kehittämällä verkkopalveluita ja edistetään maantieteellistä
tasa-arvoa, tiedon saavutettavuutta
ja hyödynnettävyyttä sekä erilaisten
kumppanuusmallien käyttöönottoa
ja yhteistyötä. Mietinnössä todetaan
lisäksi, että mahdollisesta aineistojen saattamista yleisön saataville
koskevasta sääntelystä tulisi ilmetä, keitä ja mitä materiaalia oikeus
tiedon saataville saattamiseen voisi
koskea.
KAM-juridiikkaryhmä on todennut
14.11.2018 antamassaan lausunnossaan, että henkilötietoja sisältävän
kulttuuriperintöaineiston saataville
saattamisen mahdollistava nimenomainen säännös olisi tarpeen
oikeuden varmistamiseksi. Tällainen
sääntely tulisi kuitenkin laatia siten,
ettei erilaisia kulttuuriperintöorganisaatioita aseteta eriarvoiseen
asemaan julkaisuoikeuden suhteen.
Tämä on käytännössä hankalaa
KAM-sektorin toimijoiden heterogeenisyyden vuoksi. Monet kulttuuriperintöalan toimijoista toimivat
kokonaan erityislainsäädännön ja

jopa julkisen rahoituksen ulkopuolella. Henkilötietoja sisältävän kulttuuriperinnön käyttöön saattamista
koskevan sääntelyn tulisikin koskea
kaikkia yleisen edun mukaista arkistotoimintaa harjoittavia kirjastoja,
arkistoja ja museoita.
*

*

Esitys paljon keskustelua herättäneestä tiedonhallintalaista on
tarkoitus antaa eduskunnalle vielä
marraskuun aikana. Lakiluonnoksesta annettiin määräaikaan mennessä
peräti 218 lausuntoa.
Valtionvarainministeriö on ilmoittanut, että yllättäen arkistointia koskevat säännösehdotukset rajataan
tiedonhallinnan lainsäädännön uudistamisen ensimmäisessä vaiheessa
pois. Ehkä tähän on vaikuttanut
ainakin osaltaan arkistoalan toimijoiden lausunnoissaan esiin tuomat epäkohdat ja paikoitellen jopa
suorastaan tyrmistynyt vastarinta.
Nykyinen arkistolaki jää siis toistaiseksi voimaan. Mutta mitä tämä
kaikki tarkoittaa jatkossa, jää nähtäväksi. Se on kuitenkin varmaa, että
meidän arkistoalan ammattilaisten
on syytä jatkossakin olla aktiivisia,
kun meitä koskevaa lainsäädäntöä
valmistellaan.
Juha
Henriksson
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ARKISTOT

Liikearkistopäivät 2018
Juha
Henriksson
Arkistonjohtaja
Musiikkiarkisto

L

iikearkistopäivät järjestettiin tällä kertaa Vantaalla
hotelli Flamingossa. Kaksipäiväinen tapahtuma
keräsi yhteensä 67 osallistujaa.
Yleisö oli esityksiin pääsääntöisesti tyytyväinen, sillä osallistujilta kerätyn palautteen arvosanojen keskiarvo oli keskimäärin
kiitettävää.
Torstain ohjelman aloitti Disecin
Aki Lassila esityksellään ”Tiedonhallintaa liiketoimintanäkökulmasta
vuonna 2018”. Lassilan mukaan ”arkistointi” koetaan yrityksissä usein
pakollisena, lakisääteisenä kulueränä, kun taas ”tiedonhallinnasta”
puhuttaessa sävy on yleensä paljon
positiivisempi. Lassila kysyi, onko
arkistointi todellakin pelkästään
passivoivaa – paikka, jonne tieto
laitetaan ”kuolemaan” – vai voisiko
siitä saada jotakin sellaista irti, jonka
perusteella pystyttäisiin kehittämään yrityksen toimintaa.
Tekniikassa on menty paljon eteenpäin 2000-luvun alusta lähtien,
mutta yrityksillä on Lassilan mukaan
vielä paljon tekemistä siinä, miten
uutta teknologiaa hyödynnetään.
Yksi keskeinen kysymys onkin se,
miten raakadata saadaan jalostettua tietämykseksi. Erityisesti niin
sanotun ”hiljaisen tiedon” kuten
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esimerkiksi työntekijöiden kahvipöytäkeskustelujen talteenotto on
haastavaa. Sosiaalisessa mediassa,
verkkosivuilla ja sähköposteissa
liikkuu lisääntyvässä määrin merkittävää tietoa, kuten myös Jiran,
Slackin, Confluencen ja Bamboon
kaltaisissa ryhmätyökaluissa. Miten
ja missä muodossa kaikki nämä tiedon sirpaleet saadaan talteen, jotta
niitä voitaisiin hyödyntää yrityksen
liiketoiminnassa?
Lassilan mukaan kolme keskeistä
tiedonhallintaan liittyvää kysymystä
ovat: 1) jos vien tietoni tietojärjestelmään, niin omistanhan ne vielä
itse? 2) Jos/kun haluan tietoni talteen ja/tai siirtää toiseen järjestelmään niin miten se käy? 3) tietojärjestelmän tietojen käsittelyn kuvaus
ja sisällöt eli mitä tallennetaan,
miten, minne ja missä muodossa?
1990-luvulla käytettiin relaatiotietokantoja, joille oli ominaista
kapasiteetin niukkuus. Jokainen bitti
koettiin arvokkaaksi ja esimerkiksi kenttien pituuksia rajoitettiin.
2000-luvulla otettiin käyttöön olio/
objektikohtaiset tietokannat, joille
on leimallista periytyvät ominaisuudet. Kumpikin ratkaisumalli on
edelleen olemassa ja se, kumpaa
käytetään, riippuu Lassilan mukaan
käyttötarkoituksesta – esimerkiksi
relaatiotietokanta sopii hyvin tapahtumien kirjaamiseen.
Mikäli ei ole tietoinen siitä, että
tietoa ylipäänsä on olemassa, niin
sitä ei osaa edes hakea. Etsiminen ja
löytäminen ovat eri asioita. Lassila
painottikin tutkimusmenetelmien osaamisen merkitystä, sillä ne

kertovat, mitä kaiken datan kanssa
voidaan tehdä. Keskeistä on hallita
asioiden konteksti ja osata asettaa tutkimuskysymykset järkevästi.
Kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten
menetelmien lisäksi sovelletaan niin
sanottuja hybridimenetelmiä, joissa
on molempien lähestymistapojen
piirteitä.
Numeroilla johtamisessa on Lassilan mukaan vielä paljon kehittämisen varaa. Hän tiivisti sanomansa
virkkeeseen ”sitä saa, mitä tilaa”.
Mitattavat asiat on tärkeä määritellä
järkevästi. Usein puuttuu kunnollinen ymmärrys siitä, mitä asetettujen mittareiden muutokset todella
tarkoittavat. Jos esimerkiksi bruttokansantuote nousee, niin onko se
hyvä asia, ja kenelle se on hyvä asia?
”Big datan” analysointi ei riitä, vaan
täytyy pystyä ymmärtämään ”big
picture". Apuna voidaan nykyisin
käyttää esimerkiksi erilaisia Management Dashboard tai Decision
Support System -järjestelmiä.
Lassila totesi lopuksi, että liiketoiminnan kannalta tiedonhallinnan
tarve kasvaa kasvamistaan ja se
nousee esiin mahdollistajana ja
tehostajana. Tiedonhallintajärjestelmiltä edellytetään entistä enemmän
integroitavuutta, skaalautuvuutta,
käytettävyyttä ja joustavuutta. Informaation hyötykäyttö tulee lisääntymään, ja samalla osaamisen merkitys kasvaa. Tulevaisuudessa tarvitaan
entistä enemmän monipuolisia
ihmisiä, jotka tiedonhallinnan lisäksi
hallitsevat esimerkiksi kontekstin,
ICT:n ja tutkimusmenetelmät.
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Aki Lassila ja Liikearkistopäivien osallistujia. Kuva: Juha Henriksson.
Tietosuojaa
Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden professorin Tomi Voutilaisen
aiheena oli tietoaineistojen säilyttämisen ja arkistoinnin tietosuoja.
Kansallisessa tietosuojalaissa yksi
peruste henkilötiedoille on yleisen
edun mukainen arkistointi.Yksityisen sektorin arkistoihin sovelletaan
tietosuoja-asetusta ja lakia, kun
taas julkisen sektorin arkistointia
säädellään myös julkisuuslailla ja
arkistolailla, jotka kummatkin ovat
jo iäkkäitä ja laadittu aivan toisenlaiseen toimintaympäristöön.
Voutilainen painotti, että tietosuoja
on laajempi käsite kuin luottamuksellisuus tai salassapito. Esimerkiksi
läpinäkyvyyden periaate koskee
myös arkistoja. Kun tietoja arkistoidaan, niiden käsittelyperuste muuttuu toiseksi, mutta alkuperäisen
käyttötarkoituksen ja arkistoinnin
käsittelyn kuvaukset voidaan toki
yhdistää. Tietosuoja-asetus edel-
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lyttää, että tieto on ajantasaista ja
käyttökelpoista.Voutilaisen mukaan
Suomessa on tällä hetkellä viranomaisrekistereitä, jotka eivät ole
ajantasaisia, kuten esimerkiksi kiinteistöverotiedot.
Tietosuoja-asetuksen taustalla
on tietojen vapaan liikkuvuuden
mahdollistaminen, mikä on Voutilaisen mukaan peruste sille, miksi EU
tätä asiaa haluaa säännellä. Asetus
sisältää jonkin verran kansallista
liikkumavaraa, mutta sitä voidaan
käyttää vain perustellusta syystä ja
poikkeamisperusteen tulee löytyä
EU-asetuksesta.Voutilainen totesi,
että tietosuoja-asetuksen vaatimukset ovat varsin yleisellä tasolla. Kansalliseen tietosuojalakiin on laadittu
esimerkinomainen luettelo erityisistä henkilötietoryhmien tiedoista,
mutta kansallinen lakikaan ei anna
yksilökohtaisia ohjeita.Voutilaisen
mukaan tarvittaisiinkin etukäteistä
ohjeistusta tietosuojavaltuutetun

toimistolta. Sitä ei kuitenkaan ainakaan vielä toistaiseksi ole tarjolla.
Henkilötietojen suoja koskee
tiedon koko elinkaarta. Sääntelyä
ei ole sidottu rekisterissä oleviin
tietoihin, vaan sen kohteena ovat
myös henkilötietojen käsittelytoimet.Voutilaisen mielestä tietosuojaasetuksen taustalla näyttäisikin
olevan pyrkimys päästä eroon
rekisteripohjaisesta sääntelystä.
Viranomaisten toiminnassa henkilötietojen käsittelyperusteena on julkisen vallan käyttö ja siitä johtuvat
lakisääteiset velvoitteet. Sen sijaan
yksityisellä puolella voidaan Voutilaisen mukaan toimia vapaammin.
Tiedon tarpeellisuutta tulee kuitenkin pohtia sen elinkaaren kaikissa
vaiheissa. Esimerkiksi yleisen edun
mukainen arkistoinnissa täytyy tunnistaa, mikä tieto on tutkimuksen
tai organisaation historian kannalta oleellista. Myös säilytysaikojen
aktiivinen määrittely on keskeistä.
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Organisaatioiden täytyy myös dokumentoida, mitkä tietoaineistot on
arkistoitu, sillä se vaikuttaa rekisteröityjen oikeuksiin. Mikäli ei ole
perusteita tietojen säilyttämiselle
tai arkistoinnille, ne täytyy tietosuoja-asetuksen perusteella tuhota.
Esityksensä lopuksi Voutilainen
ehdotti, että arkistoalan yhdistykset
ja tiedeyhteisö kutsuttaisiin saman
pöydän ääreen keskustelemaan,
miten alaa pystyttäisiin kehittämään.
Hän kertoi, että Itä-Suomen yliopisto on valmis järjestämään aihepiiriin
liittyvän seminaarin ensi vuonna.
Information governance vs.
record management
Tiedonhallinnan tutkija PhD James
Lappin Loughboroughin yliopistosta
vertaili esityksensä aluksi termejä ”information governance” (IG)
ja ”records management” (RM).
Hänen mukaan nykyisin suositaan
ensin mainittua, kun taas jälkimmäinen yhdistetään usein epäonnistumiseen. Lappin kuitenkin esitti
kysymyksen, tarjoaako IG jotakin
olennaisesti enemmän vai onko
kyse enemmänkin RM-käsitteen
uudelleenbrändäyksestä?

käytössä, mutta nykyisin tiedetään,
ettei niitä voida soveltaa koko
maailmankaikkeuteen, vaan ainoastaan tiettyyn osaan sitä. Lappinin
mukaan 1990-luvulla ja 2000-luvun
alussa vallitsi RM-paradigma, joka
yritti vastata kysymykseen, mitä
ominaisuuksia RM-järjestelmä pitää
sisällään. Sen sijaan 2000-luvun
puolivälistä lähtien on vallinnut IGparadigma, joka keskittyy records
management -järjestelmän ominaisuuksien tarkastelun sijaan siihen,
kuinka hallitaan organisaatiossa
olevaa informaatiota – minimoidaan
kustannukset ja riskit sekä maksimoidaan hyödyt.
Lappinin mukaan tietoa on nykyisin niin paljon ja niin monissa eri
paikoissa, etteivät yksilöt voi enää
ottaa sen hallinnasta vastuuta, vaan
toimintoja täytyy automatisoida.

On myös tärkeää tehdä ”käytännöllisiä ja puolustettavissa olevia”
(pragmatic and defensible) seulontapäätöksiä.
Esityksensä lopussa Lappin pohti
sähköpostien arkistoinnin eri vaihtoehtoja:
1.

Siirretään sähköpostit asiakirjahallintajärjestelmään (RM
policy).

2.

Kaikki sähköpostit poistetaan
tietyn ajan kuluttua (IG policy).

3.

Valitaan tärkeät sähköpostitilit
pitkäaikaiseen tallennukseen
(ns. ”capstone approach” /
NARA)

IG voidaan ymmärtää eräänlaisena
sateenvarjona, jonka alla on RM,
mutta myös muuta kuten tietoturva. Lappin totesi pitävänsä tästä
määritelmästä, koska sen ansiosta
RM voi periaatteessa ”jatkaa kuten
ennenkin”. Toinen tapa lähestyä
IG:tä on nähdä se evoluutiona, jossa
perinteiseen RM-ajatteluun on lisätty erilaisia sisältöjä ja työkaluja.
Kolmas tapa lähestyä IG:n käsitettä on tulkita se paradigman muutokseksi. Lappin esitti analogiana
fysiikan paradigman muutoksen
Newton–Einstein–kvanttimekaniikka. Newtonin teoriat ovat edelleen
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James Lappin käytti perinteistä flappitaulua. Kuva: Juha Henriksson.
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Lappinin mukaan vaihtoehdot 1 ja
3 ovat ”puolustettavissa olevia”,
kun taas tapa 2 ei sitä ole. Englannissa noudatetaan vaihtoehtoa 1,
mutta kukaan ei käytännössä valvo,
siirretäänkö keskeiset sähköpostit
todellisuudessa turvaan.
Massadigitointi
Kansallisarkiston massadigitoinnista
kertoi kehittämispäällikkö Mikko
Eräkaski. Tavoitteena on digitoida
merkittävä osa eli noin 160 hyllykilometriä valtionhallinnon paperiaineistosta. Taustalla on valtioneuvoston periaatepäätös, jonka mukaan
viranomaisten analoginen asiakirjaaineisto digitoidaan vuoteen 2030
mennessä. Tavoitteena on aineistojen saavutettavuuden ja käytettävyyden edistäminen sekä valtionhallinnon sähköiseen arkistointiin
siirtymisen nopeuttaminen.
Eräkasken mukaan valtionhallinnossa on 380 hkm paperiaineistoja eri
puolella Suomea, joista pysyvästi
säilytettäviä on noin 170 hkm. Tämä
on lähes yhtä paljon kuin vuonna
2016 Kansallisarkiston hallussa ollut
aineisto (reilut 200 hkm). Massadigitointi on haastavaa, sillä aineistojen
kunto ja ominaisuudet vaihtelevat
ja ne ovat hajautuneena noin 500
eri arkistotilaan ympäri Suomea.
Aineistojen ominaisuuksia ei tiedetä
tarkasti ennen kuin ne vastaanotetaan digitointiin. Eräkaski totesikin,
että ”digitointitehtaasta” puhuminen on hieman harhaanjohtavaa,
sillä saapuva aineisto ei ole yhtenäistä kuten yleensä tehtailla, vaan
sen sijaan hyvin heterogeenistä.
Viranomaisten tulisi valmistella ja
luetteloida aineisto digitointiin siirtoa varten. Myös aineiston kuljetukset tulee hoitaa koordinoidusti,
jotta tietty aineisto saadaan oikeaan
aikaan digitoitavaksi. Aikataulun
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määrittelee Digitoinnin tiekartta.
Eräkasken mukaan työläin prosessi
on aineiston fyysinen valmistelu.
Kansallisarkisto on päätynyt ratkaisuun, jossa viranomaispäässä tapahtuu ainoastaan minimivalmistelu
ja varsinainen aineiston valmistelu
tehdään digitoinnin yhteydessä, sillä
se edellyttää asiantuntemusta.Valmistelun lähtökohtana on varmistaa,
että aineiston todistusvoimaisuus
säilyy eikä informaatiota häviä.

versio laadittu ja suurtehoskannauksen testaus käynnissä. Samalla
suunnitellaan pilotointia, joka suoritetaan yhteistyössä viranomaisten
kanssa. Pilotoinnissa ei ainoastaan
testata varsinaista digitointiprosessia, vaan myös selvitetään ohjeiden
toimivuutta, ohjauksen tarvetta ja
yhteistyön tapoja. Päätökset massadigitoinnin käynnistämisestä tehdään pilotoinnin tulosten perusteella syksyllä 2019.

Eräkaski totesi, että kaikkein vaikeimmin käsiteltävä aineisto rajataan lähtökohtaisesti pois massadigitoinnista, jotta kustannukset
pysyisivät järkevissä rajoissa.Valtaosa alkuperäisistä aineistoista tullaan hävittämään digitoinnin jälkeen,
mikä asettaa vaatimuksia digitoinnin
luotettavuudelle:

Rakenteinen data ja API:t

•

Täytyy varmistaa, ettei analogisella ilmentymällä ei ole
erityistä kulttuurihistoriallista
arvoa (säilytysarvon määrittely)

•

Todistusvoimaisuus ei saa
vaarantua (vaatimukset valmistelulle ja skannaukselle, esim.
asiakirjaan tehtyjen kynämerkintöjen on säilyttävä)

•

Digitaalisen ilmentymän on oltava PAS-kelpoinen (formaatit
ja metatiedot)

Keskeinen osa käytettävyyttä on
aineiston haettavuus ja saatavuus.
Sisällöntunnistuksella pyritään erottamaan teksti, mikä mahdollistaa
kokotekstihaut.Vastaavasti sisällönanalyysilla tunnistetaan tekstistä
rakenteita ja aineistoja kuvaavia
metatietoja.
Tällä hetkellä massadigitointiin
liittyvä viranomaisohjeistus on viimeistelyssä. Tiekartan ensimmäinen

Marjukka Niiniojan (Osaango)
aiheena olivat rakenteinen data,
API:t ja arkistojen hyödyntäminen.
Esityksensä aluksi Niinioja kertoi
eräästä arkistoprojekista, jonka
tavoitteena oli parantaa asiakaskokemusta ja tehostaa kumppaneiden
toimintaa. Projektin alussa arkistoasiantuntijan ja digitaalisen palvelun
kehittäjän näkökulmat eivät kohdanneet toisiaan, ja mukana hääri
sekä asiakirjahallinnan konsultti että
API-konsultti. Ongelmaan löytyi ratkaisu tarkastelemalla tiedon koko
elinkaarta eli sitä, mitä tiedolle
tapahtuu asiakaspolun eri vaiheissa.
Pyrkimyksenä oli hyödyntää kertynyttä tietoa ja lisätä asiakaspolkuun
älykkyyttä esimerkiksi API:en avulla.
Niiniojan mukaan modernit yritykset eivät enää halua kuulla termiä
”asiakirja”, vaan sen sijaan puhutaan
datasta, tietokannoista, big datasta jne. Mutta mikä oikeastaan on
asiakirja? Onko esimerkiksi API
asiakirja? Ja kuka tuottaa asiakirjan?
Niinoja havainnollisti kysymystä
kertomalla Koneen hisseistä, jotka
keskustelevat toistensa kanssa APIviesteillä, ja huoltokutsut lähtevät
automaattisesti. Mikä on tällöin
säilytettävä ”asiakirja” ja miten se
saadaan talteen, sillä jatkossakin
tarvitaan todistusvoimaisia tapahtumia. Esimerkiksi Koneen hissien
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tapauksessa tulee tallentaa riittävät
lokitiedot keskustelusta, jotta huoltokutsutapahtuman todistusvoimaisuus säilytetään.
Niinioja viittasi Jarkko Moilasen
kirjassa API talous 101 (2018) esittämään määritelmään, jonka mukaan
”API-talous tapahtuu alustojen
välissä ja ympärillä”. Keskeisessä
asemassa ovat rajapinnat. Tämä onkin jo huomioitu monessa lainsäädäntöhankkeessa. Esimerkiksi EU:n
verkkolaskudirektiivin kansalliseen
toimeenpanoon liittyy muun muassa verohallinnon, tullin ja Tilastokeskuksen suunnittelemia muutoksia
ja rajapintoja. Liikennepalvelulakiin
puolestaan sisältyy velvoite rajapintojen avaamiseen kaikille liikennepalveluja ja yhdistämispalveluja
tarjoaville. Ja parhaillaan valmisteilla
olevassa tiedonhallintalaissa säädetään rajapintojen avaamisesta julkishallinnon toimijoiden välillä. Myös
JHS ja VAHTI suosituksia ollaan
uudistamassa.
Esityksen lopussa keskusteltiin tekoälyn opettamiseen liittyvästä niin
sanotusta kognitiivisesta vinoumasta: ihmisellä, joka osallistuu opettamiseen, on aina tiettyjä vinoumia.
Niiniojan mielestä tekoälyä opettamaan tarvitaankin tietotekniikan
ammattilaisten lisäksi eri tieteenalojen ihmisiä kuten humanisteja, jotta
kognitiivista vinoumaa voitaisiin
vähentää.
Arkistojen digitalisointi
Toni Suutarin (THL) aiheena oli
arkistojen digitalisointi. Hänen
mukaansa aineistojen digitointia
voidaan perustella esimerkiksi
aineistonhallinnan tehostumisella,
paremmalla käytettävyydellä, tietosuojan ja tietoturvan tehostumisella, toisiokäytön lisääntymisellä ja
arkistotilantarpeen vähenemisellä.

FAILI 4/2018

Marjukka Niinioja. Kuva: Juha Henriksson.
Suutari totesi, että tällä hetkellä
sähköinen pitkäaikaissäilyttäminen
ja arkistointi ovat vielä monesti väliaikaisratkaisujen varassa. Aineistojen elinkaarenhallintaa kehittämällä
pystyttäisiin liittämään arkistointi
tiiviimmin osaksi aineistojen aktiivivaihetta.
Suutarin mukaan digitoinnilla ja
analogisen aineiston hävittämisellä
ei kannata tavoitella pikavoittoja.
Perusdigitointi on nykyisin melko
edullista, mutta kun tarkastellaan koko digitointiprojektia, niin
esimerkiksi laadunvalvonta sekä
aineiston käytön ja pitkäaikaissäilytyksen järjestäminen vaativat paljon
sitoutumista ja resursseja.
Tietosuoja on ollut viime aikoina
paljon esillä, ja myös digitointia on
syytä tarkastella tietosuojan näkökulmasta. Esimerkiksi paperimuotoisten dokumenttien digitointi
ja automaattinen tekstintunnistus
tuovat aineistoon mahdollisesti

sisältävät henkilötiedot haettaviksi
ja yhdisteltäviksi.
Esityksensä lopuksi Suutari kertoi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
digitointiprojektista, jonka yhtenä
tavoitteena on arkistotilojen vähentäminen. THL sähköistää prosessejaan ja säilyttää jatkossa ensisijaisesti asiakirjojen sähköiset versiot.
Paperiaineistoja digitoidaan Kansallisarkiston massadigitointihankkeessa, mutta erityisaineistojen digitointi
jää organisaation omalle vastuulle.
Suutarin mukaan THL:ssä vireillä oleva peräti 4000 hyllymetrin
vähennys ja tilankäytön muu tehostaminen tuovat kuudessa vuodessa
550 000 euron säästön. Kustannusten säästäminen ei kuitenkaan riitä
ainoaksi perusteluksi laajamittaiselle
digitoinnille, vaan digitoinnin täytyy
tuottaa lisäarvoa käytettävyyden
ja vaikuttavuuden kautta ollakseen
järkevää.
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Torstain seminaariohjelman lopuksi
kuultiin vielä Carl-Magnus Roosin
esittely Liikearkiston uudesta kirjasta Säilyykö sähköinen – ja kuinka
kauan?. Kirjan sisältöä on esitelty tarkemmin Failin numeroissa
2/2018 ja 3/2018.
Sähköpostien arkistointi
Perjantaipäivän avasi James Lappin,
jolla oli aiheenaan sähköpostien arkistointi. Hän ihmetteli esityksensä
aluksi, miksi esimerkiksi Sharedriveanalyysityökaluja ei ole käytetty
sähköpostien arkistoinnin selvittämiseen. Kun Lappin oli kysynyt asiasta yritykseltä, joka markkinoi analyysityökaluja, vastauksena oli, että
kukaan ei ole aikaisemmin kysynyt
asiasta. Lappinin mukaan tilanne ei
kehity, jos kukaan ei edes yritä.
Valtionhallinnossa sähköpostit
poistetaan usein aikaisemmin kuin
yrityspuolella, sillä riskien hallinta on Lappinin mielestä erilaista:
viranomaisilla ”on vain hävittävää”
mahdollisissa oikeustapauksissa, kun
taas yrityspuolella voidaan voittaa
esimerkiksi patenttikiistoja, jos
dokumentointi on kunnossa riittävän pitkältä ajalta.Virastot saattavat
myös todeta ”tehneensä kaikkensa”, jotta työntekijät siirtäisivät
tärkeät viestit asianhallintajärjestelmään. Lappin kuitenkin väitti, ettei
ole tehty oikeastaan mitään, koska
prosessia ei valvota mitenkään.
Kun mietitään automaattisia ratkaisuja sähköpostien arkistointiin,
unohdetaan Lappinin mukaan, että
sähköposti on jo ”automated filing
system”, ensimmäisiä maailmassa!
Sähköposti järjestyy automaattisesti
aikajärjestykseen, joten miksi ihmisen pitäisi arkistoida ne manuaalisesti uudestaan? Miksi sähköpostia
ei kuitenkaan pidetä asiakirjanhallintajärjestelmänä? Vastaus on Lappinin
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mukaan se, että sähköposti organisoi eri tavalla kuin me haluaisimme. Ensimmäistä kertaa historiassa
organisaatio ei itse päätä, miten se
järjestää kirjeenvaihtonsa, vaan se
on sisäänrakennettu järjestelmään.
Toisaalta myös ensimmäistä kertaa
historiassa työntekijä ei pääse käsiksi edeltäjänsä kirjeenvaihtoon.
Lappin totesi, että vaikka yritys velvoittaisi kunkin työntekijän arkistoimaan omia viestejään, tämä tehtävä
ei käytännössä ole taakka kenellekään: työntekijä tietää, ettei arkistointia kuitenkaan tarvitse pohjimmiltaan tehdä, ja sama koskee
esimiehiä, jotka eivät valvo kunnolla
ohjeiden noudattamista.
Esityksensä lopuksi Lappin esitteli
kiinnostavan näkökulman arkistoitavien sähköpostien valintaan. Yrityksen toiminnan kannalta keskeisten
työntekijöiden kirjeenvaihdon
kokonaisarvo ei ole hänen mukaansa muuttunut 30 vuodessa, mutta
viestinnän luonne on muuttunut.
Nykyisin viestejä lähetetään paljon
enemmän kuin aikaisemmin, jolloin
yksittäisen viestin merkitys on vähäisempi, koska kokonaisarvo pysyy
kuitenkin samana. Tämän seurauksena saattaa olla erittäin hankala
poimia joukosta ”tärkeät viestit”, ja
lisäksi viestit muodostavat keskusteluketjuja, jolloin yksittäistä viestiä
on vaikea erottaa kontekstista.
Sähköpostien arkistointi 2
Digitalian Anssi Jääskeläinen totesi
esityksensä aluksi, että sähköpostien arkistointiin liittyvät ongelmat
ovat kansainvälisiä. Hänen mukaansa sähköpostit eivät kenelläkään
mene automaattisesti asianhallintajärjestelmään, mutta osa siirtää
niitä manuaalisesti. Ja jos sähköpostilaatikko tulee täyteen, niin usein

IT-yksikkö poistaa kooltaan suurimmat tai vanhimmat viestit.
Yleisesti käytetyn Microsoft Outlookin formaatit ovat binäärimuotoisia, eivät tekstimuotoisia. Lisäksi
Outlookin vanhemmat formaatit
eivät ole yhteensopivia uudempien kanssa. Esimerkiksi Outlookin
omasta .msg formaatista on 34 eri
specsiä, joten riski on suuri, etteivät
vanhat viestit aukea uudemmilla
versioilla.
Digitalia on kehittänyt sähköpostien arkistointiin automatisoidun
ratkaisun, joka muuntaa sähköpostit sekä metadatan ja liitetiedostot pitkäaikaissäilytyskelpoiseen
PDF/A-formaattiin. Samalla myös
kaikki alkuperäisetkin metatiedotkin säästetään.Viestin otsikosta
sekä lähettäjistä ja vastaanottajista
kootaan CSV-tiedostoa, jonka avulla
voi tehdä esimerkiksi verkostoanalyysia.
Jääskeläinen esitteli työkaluja arkistoitavien viestien analyysiin. Niiden
avulla voidaan esimerkiksi piirtää
sanapilvi, etsiä avainsanoja ja tunnistettuja entiteettejä (nimet, kaupungit, yritykset jne.) sekä etsiä sähköpostiosoitteita ja puhelinnumeroita.
Lopuksi analyysin tuloksista kootaan ihmisluettava raportti, jonka
perusteella voidaan esimerkiksi
arvioida, pitäisikö arkaluonteista
tietoa anonymisoida.
Lopuksi Jääskeläinen esitteli PDFtiedostojen anonymisointiin kehitettyjä työkaluja. Pelkkä tunnistetietojen peittäminen ”mustilla
laatikoilla” ei riitä, sillä peitetyt
tekstit ovat edelleen kaivettavissa
esiin. Pdfminer-toiminnon avulla anonymisointi voidaan tehdä
kunnolla. Siinäkin piirretään mustia
laatikoita poistettavien sanojen
päälle, mutta lopputulos kierrä-
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tetään kuvatiedoston kautta, jolle
tehdään uusi OCR. Jääskeläisen
mukaan prosessin varjopuolena on
kuitenkin se, että jonkin verran dataa kadotetaan (tunnistustarkkuus
koneella kirjoitetussa tekstissä on
ollut noin 95 %).
Miksi yritys arkistoi?
Nokian Mikko Hyvärinen pohti
esityksensä aluksi syitä sille, miksi
yritys arkistoi.Taustalla voi olla vaikkapa yleinen periaate historian tallentamiseksi, joka liittyy esimerkiksi
yrityksen identiteettiin. Historiaa
voidaan toisaalta käyttää yrityksen
omiin tarkoitukseen kuten brändiimagojen luomiseen. Arkistointia
voidaan perustella myös tiedon
mahdollisella tieteellisellä ja historiallisella merkityksellä.
Usein on järkevää säilyttää asiakirjoja pitempään kuin mitä laki
vaatii. Hyvärinen kertoi esimerkkinä
tapauksen, jossa eräs Lähi-idän maa
tarvitsi tiedon siitä, milloin Nokia
on perustettu. Onneksi arkistosta löytyi vuonna 1871 myönnetty
liiketoimintalupa.
Hyvärisen kokemuksen mukaan
arkistoihmisten kohtaamiset juristien kanssa liittyvät usein yrityskauppoihin, sillä Nokian arkistossa on
kaikkien ostettujen firmojen arkistot. Ostettujen yritysten asianhallintajärjestelmät ovat usein erilaisia
ja mukana voi tulla runsaasti paperimuotoista arkistoa. Hyvärinen
myös kertoi tapauksen, jossa Nokia
ensin osti Withingsin, ja sitten myi
sen. Withingsin arkisto jouduttiin
ensin ottamaan haltuun, ja pian se
täytyi pystyä luovuttamaan eteenpäin.Yritysostojen mukana yritysten määrä on kasvanut valtavasti,
sillä esimerkiksi pelkästään Alcatelin
mukana tuli toistatuhatta yritystä
ympäri maailmaa.
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Mikko Hyvärinen. Kuva: Juha Henriksson.
Arkistoa työllistävät myös yritysten
lopettamiset. Esimerkiksi kulutuselektroniikan myynnistä vastaavat
yritykset jäivät tarpeettomiksi, kun
Microsoft osti Nokian puhelinliiketoiminnan. Hyvärisen mukaan monessa maassa ei ole selkeää arkistolakia, joka kertoisi mitä pitäisi tehdä
yrityksen lopettamisen yhteydessä,
kun taas joissakin maissa on kansallisarkisto, joka tekee kaiken, jos
vain maksetaan. Myös patenttikiistat
teettävät Nokian arkistolle paljon
töitä, sillä niitä varten täytyy hakea
esimerkiksi ”mahdollisimman vanhoja aiheeseen liittyviä dokumentteja miltä tahansa Nokian omistamalta yritykseltä”.
Tietotilinpäätös
Kuntaliiton Tuula Sepon mukaan
tietojohtamisen tavoitteena on
paitsi tiedon hyödyntäminen organisaatiossa, mutta myös sen var-

mistaminen, että tulevaisuudessakin
on käytettävissä tai saavutettavissa
tarvittava tieto.
EU:n tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on päivittää ja uudistaa
tietosuojaa koskevaa sääntelyä vastaamaan digitalisaation vaatimuksia
ja vahvistaa henkilöiden oikeuksia
sekä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.
Sepon mukaan tietotilinpäätöksellä
on tärkeä tehtävä, kun osoitetaan,
miten organisaatio noudattaa ja toteuttaa tietosuojaperiaatteita. Hän
esitteli Kati Suojasen ja Minna Järvisen laatimaa raporttia Tietotilinpäätös – sen prosessit, toimijat ja rakenne,
joka löytyy valtionvarainministeriön
verkkosivuilta Juhta/VAHTI -tietosuojahankkeen materiaaleista.
Raportti sisältää myös mallin tietotilinpäätöksen laatimiseksi.
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aallon”. Nyt ollaan tietoisempia
henkilötietoasioista, mutta varsinaisia uusia oikeuksia tuli asetuksen
myötä vain muutama. Ainoa selkeä
uutuus on Järvisen mukaan oikeus
saada oma data ulos sähköisessä
muodossa.
Järvinen pohti, ovatko asetuksen
mukanaan tuomat hallinnolliset
kustannukset Suomessa ylimitoitettuja, koska asiat on meillä hoidettu jo aikaisemminkin aika hyvin.
Asetuksen tiukka tulkinta voi myös
johtaa ”järjettömiin tilanteisiin”,
koska lähes kaikki tiedot voidaan
tulkita (epäsuorina) henkilötietoina.
Asetuksen seurauksena ainakin tuhat yleisesti käytettyä verkkosivua
on nyt sellaisia, joille eurooppalaiset
eivät pääse, koska EU:n ulkopuoliset yritykset eivät halua ottaa
riskejä, jotka voisivat johtaa suuriin
sanktioihin.
Petteri Järvinen. Kuva: Juha Henriksson.
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Tietotilinpäätös on vapaaehtoinen,
kerran vuodessa tehtävä sisäisen
tietojohtamisen raportti. Sen ei tulisi Sepon mukaan olla vain selostava
saavutusten luettelo, vaan siinä olisi
hyvä kertoa myös siitä, minkä voi
tehdä jatkossa paremmin. Mikäli
tietotilinpäätös on kunnossa, niin
yleensä muutkin asiat ovat organisaatiossa kunnossa (esim. kilpailukyky, vaikuttavuus ja tehokkuus).
Tietotilinpäätös on apuväline kehittämistoimenpiteiden seurantaan,
mutta se tarjoaa tärkeää tietoa
myös sidosryhmille ja asiakkaille.

-suoja; 3. Tiedonhallinta, tietovarannot ja -virrat; 4. Lainsäädäntö
ja muu ohjeistus; 5. Rekisteröidyn
oikeudet ja niiden toteuttaminen; 6.
Seuranta ja mittaaminen; 7. Arviointi ja kehittäminen.

Tietotilinpäätöksen muoto on
vapaa – se voi olla jopa audiovisuaalinen dokumentti. Edellä mainittu raportti esittelee yhden tavan
tietotilinpäätöksen laatimiseksi.
Mallisisällysluettelon otsikot ovat:
1. Tarkoitus; 2. Tietoturvallisuus ja

GDPR ja kyberturvallisuus

Seppo esitteli lopuksi hyvän tietotilinpäätöksen ominaisuuksia, joita
ovat esimerkiksi helppolukuisuus,
visuaalisuus, osoitevelvollisuus
ja yhteistyö sekä läpinäkyvyys ja
avoimuus. Hänen mukaansa tietotilinpäätöksen laatiminen on luottamuksen rakentamista!

Tietokirjailija ja IT-asiantuntija
Petteri Järvinen totesi esityksensä
aluksi, ettei EU:n tietosuoja-asetus
tuonutkaan mukaan pelättyä tsunamia, vaan ainoastaan ”pienen

Järvisen mielestä tietosuoja-asetuksen suurin hyöty on se, ettei
”vahinkoja” jatkossa enää tapahdu,
sillä organisaatioiden täytyy miettiä
entistä paremmin, mikä voisi mennä
pieleen. GDPR velvoittaa suunnitelmallisuuteen, huolellisuuteen ja
kouluttamiseen. Omien henkilötietojen mahdollisia GDPR-loukkauksia kannattaa Järvisen mukaan seurata aktiivisesti googlaamalla omaa
nimeä, henkilötunnusta, osoitetta ja
sähköpostiosoitetta.
Käyttötarkoitussidonnaisuus voi
Järvisen mukaan asettaa rajoja uusille innovaatioille. Esimerkiksi Big
Dataa ei voi kerätä niin, että mietittäisiin vasta myöhemmin, miten sitä
voidaan hyödyntää. Myös moderni
lohkoketjutekniikka on ongelmallinen GDPR:n kannalta, sillä lohkoketjuista ei voi poistaa mitään ilman,
että koko ketju romahtaa. Ja kuka
on lohkoketjuissa käsittelijä, kuka
rekisterinpitäjä?
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Järvinen ennusti, että kehitys
netissä kulkee entistä tiukempaan
suuntaan. Kaikilla mailla on omia
vaatimuksiaan, mikä johtaa netin pirstaloitumiseen. Ja johtaako
valmisteilla olevan tekijänoikeusdirektiividirektiivin 13. artikla
käytännössä ”meemikieltoon” tai
”sensuurifiltteriin”? Miten esimerkiksi Youtube toimii jatkossa?
Voivatko eurooppalaiset yritykset
tehdä tiedonlouhintaa? Yhdysvalloissa on käytössä ns. ”fair use”
-periaate, joka kuitenkin Euroopasta puuttuu, mikä saattaa jatkossa antaa amerikkalaisille yrityksille
kilpailuetua.
Järvisen puhui esityksensä jälkipuolella kyberturvallisuudesta.
Suomen riskit eivät hänen mukaansa ole suorassa sotilaallisessa
hyökkäyksessä vaan tietojärjestelmissä. Kehitys on tässä suhteessa
nopeaa, ja kaiken takana on pelko.
Joka päivä on verkossa käynnissä
sota. Nykyisin ei ole enää varaa
sotia perinteisesti, kun taas kybervaikuttaminen on halpaa.
Sosiaalisen median kautta tapahtuva vaikuttaminen kasvaa koko ajan.
Sitä on paljon helpompi vastustaa,
jos tuntee käsitteen ”havaintovääristymä”. Ihminen uskoo nimittäin yleensä sen, minkä haluaakin
uskoa.Vanhojen ennakkoluulojen
vahvistaminen on siten helppoa.
Järvisen mukaan me olemme kaikki etulinjassa kybervaikuttamisen
suhteen. Jokaisen tulisi tarkistaa
omat laitteensa: mitkä niistä ovat
verkossa ja miten ne liikennöivät?
Ovatko ne turvallisia? Järvinen
myös kehotti lopettamaan netin
sokean uskomisen: ”Älä jaa mitään
eteenpäin ennen kuin tarkistat,
olisiko tämä totta. Ja jos ei muuta, niin lue edes loppuun saakka,
ennen kuin jaat!”
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ARKISTOT

Suomen Kirjaltajain
apuyhdistyksen digitoituja
aineistoja on nyt sähköisessä
arkistossa

T

oimihenkilöarkiston sähköiseen arkistoon on lisätty
hiljattain digitoituja
Suomen Kirjaltajain apuyhdistyksen asiakirjoja, muun muassa yhdistyksen pöytäkirjat
ja toimintakertomukset vuoteen 1938 saakka. Digitoidut
asiakirjat löytyvät Sähköisestä arkistosta: http://yksa.
fi/100201/132621055908300
Vuoden 1918 ja sitä vanhemmat
aineistot ovat vapaasti tutkittavissa, tuoreemmat ovat käyttö- ja
näyttörajoitettuja ja niitä pääsee
tarkastelemaan kirjautuneena tutkijana. Tunnuksia voi kysyä arkiston henkilökunnalta. Aineisto on
pääasiassa ruotsinkielistä, mutta
suurin osa vuosikokousten pöytäkirjoista ja toimintakertomuksista
on myös suomeksi.
Vuonna 1867 perustettu Finska Typografernas Understödsförening
eli Suomen Kirjaltajain apuyhdistys
oli kirjapainojen työntekijöiden
apukassa ja sellaisena ensimmäisiä
laatuaan. Apukassasta myönnettiin
aluksi hautausapua menehtyneiden
jäsenten omaisille, myöhemmin
lisäksi sairausavustuksia sekä eläkkeitä kirjapainojen työntekijöille ja
heidän leskilleen.

Suomen Kirjaltajain Apuyhdistyksen vilkkain toiminta-aika sijoittuu
1800-luvun viimeisille vuosikymmenille, ammattiyhdistysliikkeen muotoutumisen aikaan. Niin sanotulle
wrightilaiselle kaudelle oli ominaista
se, että työnantajat ja työnjohto
tukivat työväenyhdistyksiä ja olivat
vahvasti mukana niiden toiminnassa.
Näin oli myös Kirjaltajain Apuyhdistyksessä. Kirjapainon omistaja
Theodor Sederholm innostui apuyhdistyksen perustamisajatuksesta
ja muun muassa laati perustettavalle
yhdistykselle sääntöehdotuksen
vuonna 1865. Helsingin kirjapainojen työntekijät liittyivät kassaan
varsin kattavasti siltä osin, kuin he
täyttivät jäsenyysehdot. Jäseneksi
hyväksyttiin aluksi ammattiopin
suorittaneet miespuoliset kirjatyön
ammattilaiset, naiset vuodesta 1886
alkaen.
Suomen Kirjatyöntekijäin Liitto
perustettiin vuonna 1897, ja se otti
pian hoitaakseen myös kirjatyöntekijöiden avustustoiminnan. Suomen
Kirjaltajain apuyhdistyksen toiminta
hiipui, eikä kassaan liittynyt 1900-luvun puolella uusia jäseniä.Yhdistys
lakkautettiin vuonna 1938. SKAY:n
arkisto on tullut Toimihenkilöarkistoon Faktoriklubin arkistonluovutuksen mukana vuonna 2005.
Lisätietoja: tutkija Anna Kemppinen,
anna.kemppinen@th-arkisto.fi
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Vuoden arkistoteko 2018

A

rkistojen päivän toimikunta on valinnut 2018
Vuoden arkistoteoksi
Eduskunnan veteraanikansanedustajien muistitietoarkisto -projektin.Vuoden arkistoteko valittiin jo viidennentoista
kerran. Arkistoteon nimeäminen
liittyy Pohjoismaiseen Arkistojen
päivään, jonka tarkoituksena on
korostaa arkis¬tojen merkitystä
kulttuuri¬pää¬omana ja yhteiskunnan muistina.Vuoden 2018 Arkistojen päivän teema, Arkistot, yhteinen
kulttuuriperintömme, on valittu
Euroopan kulttuuriperintövuoden
hengessä.
Palkintoraatiin kuuluivat Arja Rantanen (puheenjohtaja) sekä Susanna
Taipale Kansallisarkistosta, Petri
Tanskanen Työväen Arkistosta, Mer-

ja Aartolahti Helsingin kaupunginarkistosta, Tarja Soiniola Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran kirjallisuusarkistosta, Marja Piiroinen-Honkanen
Valvirasta, Nelly Laitinen Svenska
Litteratur Sällskapista ja Pekka Anttonen Helsingin Sanomain Säätiön
Päivälehden arkistosta.
Eduskunnan kirjaston yhteydessä
toimiva Eduskunnan veteraanikansanedustajien muistitietoarkisto
-projekti on vuodesta 1988 alkaen
kerännyt muistitietoa haastattelujen avulla. Eduskunnassa yleensä
vähintään kaksi kautta toimineita tai
merkittävän uran tehneitä kansanedustajia on haastateltu tarkoituksella, että kyseistä aineistoa olisi
mahdollista hyödyntää tutkimuksen lähdeaineistona.Vuoden 2018
alkuun mennessä haastatteluja oli

kertynyt yli 400 äänitallennetta ja
niistä oli purettu yli 62 000 tekstisivua.
Kansanedustajien haastatteluissa on
pyritty poliittiseen tasapuolisuuteen
ja edustavuuteen. Kertynyt aineisto
on kansainvälisestikin ainutlaatuinen.Yksittäiset haastattelut ovat
varsin laajoja, keskimäärin noin
kuuden tunnin tai 160 tekstisivun
mittaisia.
Arkistojen päivän toimikunta totesi
palkinnon perusteluissaan, että tehdyt haastattelut tuovat uusia lisiä
poliittisen historian sekä politiikan
tutkimuksen lähdeaineistoon. Aineisto mahdollistaa muun henkilöhistoriallisen lähdeaineiston ohella
henkilötason toimijoiden näkökulmien monipuolisemman analysoinnin. Kertynyt arvokas tutkimusaineisto on luvanalaista, mutta luvan
myöntämisprosessin ja aineistojen
käytön vaivattomuuteen on kiinnitetty huomiota.
Arkistojen päivän toimikunta
myönsi lisäksi kunniamaininnan
Kansallisarkiston sekä Turun ja
Helsingin kaupunginarkistojen
digitointiyhteistyölle FamilySearch
International –yhteisön kanssa
kirkonkirjojen ja muiden henkilöaineistojen digitoimiseksi sukututkimuksen käyttöön. Näin verkkoon
on saatu vapaasti sukututkijoiden
ja muiden kiinnostuneiden käytettäväksi vuonna 2017 1,6 miljoonaa
sivua ja vuonna 2018 arviolta 3
miljonaa sivua.

Vuoden arkistoteko -palkinnon vastaanottivat arkistopäällikkö
Jari Suutari, eduskunnan kirjaston johtaja Antti Virrankoski ja
tutkija Joni Krekola. Kuva: Juha Henriksson.
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Juha Henriksson

FAILI 4/2018

- tuoteperhe
Suomalaista
osaamista ja laatua
koko toimitusketjun
alusta loppuun.
FAILI 4/2018

Lisää meistä www.arkisto2000.fi
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