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Julkaisutoimikunta
Pekka Henttonen,Tampereen Yliopisto
Riitta Itälä
Susanna Kokkinen, pj, Aalto-yliopisto
Pekka Lähteenkorva, Urho Kekkosen Arkisto
Ella Oksanen, Kela
Johannes Valo, Hyvinkään kaupunginarkisto

TAPAHTUMAT
Liikearkistoyhdistys Fazer Experience Vierailukeskuksessa
Vesa Lehtola
DLM-Forum Wienissä
Miia Kosonen

Toimitus pidättää itselleen oikeuden editoida julkaistavaksi tarjottua aineistoa.
Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Vuosikerran hinta 2019 on 60,00 euroa,
opiskelijat 15,00 euroa. Tilaushintoihin
lisätään arvonlisävero 10 %.
ISSN 1237-2196 Painosmäärä 550 kpl
Julkaisija: Liikearkistoyhdistys ry, PL 271,
00101 HKI, www.liikearkistoyhdistys.fi,
Puh. 044-5512029.
Tilaukset: sihteeri@liikearkistoyhdistys.fi
Ilmoitukset
Ilmoitusmyynti, puhelin 045-2495680
Ilmoitushinnat 2019:
1/1 sivua 4-väri 800
1/2 sivua 4-väri 500
1/4 sivua 4-väri 250
Toistoalennus: sama aineisto 4 ilmoituskertaa 25%, 2 ilmoituskertaa 10%.
LAY:n jäsenalennus 20%.
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Ilmoitusvalmistus 50 e/sivu.
Oman mainosmateriaalin postitus lehden
mukana: kokosivun ilmoitushinta ja lisäksi
sisäänpisto- ja postituskulut.
Hintoihin lisätään arvonlisävero.
Hinnat sitoutumuksetta.
Ilmoitusaineiston tekniset tiedot
Painotuotteen koko 173 X 245 mm.
Tiedostomuodot valmiit aineistot painettava pdf, fontit konvertoituina.
Kuvat jpeg, tiff, eps, värijärjestelmä CMYK.
Kuvaresoluutio vähintään 300 dpi.
Muista tiedostomuodoista ota yhteyttä.
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Aineiston toimitusosoite:
juha@musiikkiarkisto.fi

Ilmoitukset: Arkistopäivät s. 26; A. Laaksonen Oy, s. 27; Disec, s.28;
Constructor Finland, s. 28 .

Paino: Grano Oy, 2019.

Kansi: Arkistohyllyjä Ulkoministeriön arkistossa. Kuva: Jyrki Paloposki.
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PÄÄKIRJOITUS

Digitaalisuus muuttaa professiota

A

rkistoinnin ja asiakirjahallinnan ammattilaiset
työskentelevät hyvin erilaisessa maailmassa kuin
kaksikymmentä vuotta sitten. Digitaalisuus on tullut todennäköisesti
jäädäkseen. Muutos konkretisoituu
muun muassa Liikearkistoyhdistyksen viimeisimmässä julkaisussa
Säilyykö sähköinen - ja kuinka kauan?
Samaa teemaa on käsitelty eri näkökulmista Liikearkistoyhdistyksen
monissa tilaisuuksissa kuten syksyn
2018 Pilvipalveluiden teemapäivässä, viime syksyn Liikearkistopäivillä
sekä Helsingissä 2.4.2019 järjestettävässä teemapäivässä, jonka aiheena on tiedonhallinnan järjestelmät.
Digitaalisuuden edellyttämiä toimenpiteitä ja alan profession
muutostrendejä käsitellään myös
Arkistopäivillä, jotka järjestetään
Mikkelissä 5.–7.6.2019. Luvassa
on esimerkiksi Pekka Henttosen
vetämä kiinnostava panelikeskustelu, jossa ovat mukana muun muassa
alan yhdistysten eli Liikearkistoyhdistyksen, Arkistoyhdistyksen,
Kunnallisarkistoyhdistyksen sekä
Tiedon- ja arkistonhallinnan ammattiyhdistys TAAY:n edustajat.
*

*

Myös lainsäädännön muutokset vaikuttavat merkittävällä tavalla arkistoinnin ja asiakirjahallinnan kehittymiseen. EU:n tietosuoja-asetusta
täydentävä kansallinen tietosuojalaki hyväksyttiin viimein marraskuussa 2018. Monet kulttuuriperintöorganisaatiot ehtivät ilmaista
viime kesänä huolensa siitä, että
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EU:n tietosuoja-asetus vaarantaa
henkilötietoja sisältävien aineistojen
käsittelyn kirjastoissa, arkistoissa
ja museoissa. Onneksi tämä pelko
osoittautui ylimitoitetuksi. Tietosuojalaki on säädetty siten, että
kulttuuriperintöorganisaatiot pystyvät suurelta osin jatkamaan toimintaansa kuten tähänkin saakka. Myös
eduskunnan hallintovaliokunta on
todennut tietosuojalakiehdotuksesta antamassaan lausunnossaan
(HaVM 13/2018 vp), että "sääntelyn
tavoitteena on, että oikeustila ei
ehdotuksen myötä muutu".
Olen toiminut puheenjohtajana
työryhmässa, joka on valmistellut
dokumenttia, jossa kuvataan kirjastojen, arkistojen ja museoiden
vakiintuneita toimintatapoja henkilötietojen käsittelyssä ja suojaamisessa ottaen huomioon EU:n
tietosuoja-asetuksen vaatimukset.
Dokumentissa ei ole kyse asetuksen 40 artiklan mukaisista käytännesäännöistä, vaan sen tarkoituksena on auttaa KAM-sektoria
suunnittelemaan, kehittämään ja
toteuttamaan henkilötietojen suojaa omassa toiminnassaan.
Dokumentissa keskitytään KAMorganisaatioissa säilytettäviin
kulttuuriperintö- ja tutkimusaineistoihin sekä niiden kuvailutietoihin
sisältyvien henkilötietojen käsittelyyn ja suojaamiseen. Tämä käsittely tapahtuu yleensä yleisen edun
mukaisessa tai yleishyödyllisessä
arkistointitarkoituksessa. Kyse on
henkilötietojen käsittelyn erityistilanteesta, johon liittyy tiettyjä
poikkeuksia ja erivapauksia. Dokumentissa ei ole huomioitu viran-

omaisaineistojen käsittelyyn liittyviä
erityiskysymyksiä, kuten julkisuuslainsäädännön soveltamista. Dokumenttia viimeistellään parhaillaan ja
se on tarkoitus julkaista myöhemmin tänä keväänä.
*

*

Failissa 2/2018 oli Pekka Lähteenkorvan artikkeli Ulkoasianhallinnon
arkistojen digitoinnista, ja tässä
numerossa jatketaan samasta aihepiiristä. Käsissänne olevan lehden
kannessa on kuva ulkoministeriön uudesta arkistohyllystä, jonka
päädyissä komeilee Suomen ulkoministereitä. Itsenäisen Suomen
ensimmäisen "ulkoministeri" Otto
Stenroth oli viralliselta virkanimikkeeltään ulkoasiaintoimituskunnan
päällikkö, ja 27.11.1918 lähtien
käytettiin nimitystä "ulkoasiainministeri".Vasta vuodesta 2018 lähtien
virkanimikkeenä on ollut nykyisin
käytettävä "ulkoministeri".
Kannen kuvan neljä oikeanpuoleista ulkoasianministeriä on helppo
tunnistaa, mutta keitä ovatkaan
neljä vasemmanpuoleista? Vinkkinä
voidaan mainita, että virkaiällä on
tekemistä kysymyksen kanssa. Oikeat vastaukset löytyvät sivulta 23.

Juha
Henriksson
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LIIKEARKISTOYHDISTYS

Tiedonhallinnan järjestelmien teemapäivä

L

iikearkistoyhdistys järjestää 2.4.2019 teemapäivän
tietojärjestelmistä Sokos
Hotelli Presidentissä Helsingissä.
•

•

Kuinka valitsen omalle organisaatiolleni sopivimman järjestelmän tiedonhallintaan?
Mitä valinnassa tulee ottaa
huomioon?

•

Kuinka käytettävyyttä voi
arvioida?

•

Mitä vaikutuksia saavutettavuusdirektiivillä on järjestelmiin?

•

Miten löytää toimivat ratkaisut dokumenttien hallintaan,
asianhallintaan ja sähköiseen
arkistointiin?

•

Miltä modernit järjestelmät
näyttävät ja kuinka ne toimivat?

Alustava ohjelma:
8.30: Ilmoittautuminen

13.30: Demo – Innofactor

9.00: Esiselvitys ja valmistautuminen
hankintaan, Juha Anttila, IITC Oy

14.00: Kahvi

9.40: Käytettävyys, Janne Pitkänen,
Adusso Oy
10.20: Tauko
10.50: Demo – CGI Virta
11.25: Demo – Fujitsu
12.00: Lounas

14.20: Demo – Multi-Support
14.50: Saavutettavuusdirektiivi ja
sen vaikutukset, Eficode Oy
15.30: Demojen arviointi ja kooste
käytettävyyden sekä saavutettavuuden näkökulmista
16.00: Lopetus

13.00: Demo – M-Files

Teemapäivän ohjelmassa on demoja,
asiantuntijaluentoja sekä käytännön
vinkkejä esiselvityksen ja järjestelmävalinnan tekemiseen. Mukana on
useita järjestelmätoimittajia.
Hinta: Jäsenille 450 € (+alv 24%)
ja muille 550 € (+alv 24%). Ilmoittautuminen Liikearkistoyhdistyksen
verkkosivujen kautta:
www.liikearkistoyhdistys.fi/koulutus2019/kevaan-teemapaiva-2019/
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Liikearkistoyhdistyksen keväällä 2018 järjestämän seminaarin aiheena oli Säilyykö sähköinen – ja kuinka kauan? Kuva: Juha Henriksson.
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LIIKEARKISTOYHDISTYS

Sihteerin palsta
Toni
Suutari
Liikearkistoyhdistys ry

L

iikearkistoyhdistyksen vuosikokous lähestyy, ja on lehden
ilmestyttyä varmasti jo
pidettykin, 19.3. tällä kertaa
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa. Asialistalla ovat tavanomaiset
vuosikokousasiat, eli katsotaan,
miten edellinen vuosi on mennyt
ja mitä seuraavaksi on suunniteltu.
Vuosikokouksen päätöksistä kerron seuraavassa lehdessä; tässä
jutussa käyn hieman läpi mennyttä
ja tulevaa toimintaa.Vuoden 2018

toiminnasta merkittävimpinä asioina
voi nostaa esiin uuden kirjan ilmestymisen ja Liikearkistopäivät.
Uusi julkaisu
Carl-Magnus Roosin toimittama
Säilyykö sähköinen – ja kuinka kauan? -kirja tuli tarpeeseen. Se korvasi
vuonna 2009 ilmestyneen Vuodesta
sataan – sähköisten asiakirjojen hallinta ja säilyttäminen -teoksen, joka
myytiin sopivasti loppuun viime
vuoden alkupuolella. EU:n tietosuoja-asetuksen myötä monessa
organisaatiossa kiinnitettiin erityistä
huomiota henkilötietojen hallintaan
ja tätä kautta myös arkistointiin.
Varsinkin säilytysaikasuosituksia
koskevia yhteydenottoja yhdistykselle tuli vuoden 2017 loppupuolella ja vuoden 2018 alussa runsaasti.

Uuden kirjan päivitetty säilytysaikasuositus toi kaivattuja vastauksia ja
hyvän, ajantasaisen työkalun. Kirja
ilmestyi huhtikuussa pidetyn julkistamisseminaarin alla, ja vuoden
loppuun mennessä sitä myytiin yli
300 kappaletta.
Koulutustoiminta
Lokakuussa järjestetyt XVI Liikearkistopäivät kokosivat Vantaan
Flamingoon kahden päivän aikana
lähes 70 henkeä sekä yksityiseltä
että julkiselta sektorilta. Pääpuhujiksi oli saatu nimekästä väkeä: tiedonhallinnan tutkija PhD James Lappin
Loughboroughin yliopistosta, ItäSuomen yliopiston julkisoikeuden
professori Tomi Voutilainen sekä
tietokirjailija Petteri Järvinen.

Tietokirjailija Petteri Järvinen esiintyi Liikearkistopäivillä 2018. Kuva: Juha Henriksson.
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Perinteiseen tapaan yhdistyksellä
oli myös muuta koulutustoimintaa.
Vuotuinen peruskurssi pidettiin
kesäkuussa, ja osallistujia oli 15,
enemmän kuin aikoihin. Syksyllä
pidettiin tilauksesta myös yhden
päivän mittainen räätälöity asiakirjahallinnon ja arkistoinnin koulutuspäivä. Marraskuussa ohjelmassa oli
työpaja tiedonhallintasuunnitelman
laatimisesta.
Yhdistys kerää kaikesta järjestämästään koulutuksesta kyselypalautteen
osallistujilta. Palaute on ollut positiivista, ja tapahtumiin on saatu hyvä
määrä osallistujia, joten kaikesta
päätellen Liikkarin koulutustoiminnalla on tilausta.
Jäsenet
Jäsenmäärä on pysytellyt viime vuodet noin 160:ssä.Yhteisöjäseniä on
reilut 60 ja henkilöjäseniä noin 90.
Lisäksi yhdistyksellä on viisi kunniajäsentä: Jorma Ahvenainen, Heikki
Helasti, Matti Lakio, Pirkko Rastas ja
Carl-Magnus Roos.
Vuonna 2018 yhdistys järjesti jäsenistölleen yhdessä Arkistoyhdistyksen kanssa tutustumisen Veljekset
von Wright -näyttelyyn Ateneumissa sekä kesäristeilyn ravintolalaiva
Marival II:lla. Lisäksi loppuvuonna
oli mahdollisuus vierailla Fazer Visitor Centerissä.

Vuosi 2019
Kuluva vuosi on yhdistyksen 59.
toimintavuosi, joten ensi vuonna
juhlitaan ja tänä vuonna valmistaudutaan. Huhtikuussa on luvassa
mielenkiintoinen tietojärjestelmäaiheinen teemapäivä, jossa
perehdytään käytettävyyden ja
saavutettavuuden arvioimiseen
sekä kuullaan järjestelmätoimittajien demoja. Teemapäivä sopii hyvin
esimerkiksi järjestelmähankintaa
suunnitteleville.
Kaksipäiväinen peruskurssi järjestetään toukokuussa sisällöltään
uudistettuna. Syksyksi koulutustoimikunta on suunnitellut teemapäivää ja työpajaa, joiden aiheet
tarkentuvat myöhemmin. Lisäksi
Liikearkistoyhdistys on mukana
kesäkuussa Mikkelissä järjestettävillä Suomen 9. Arkistopäivillä. Ja
jäsentoimikunnalla on suunnitteilla
monenlaista kiinnostavaa toimintaa myös. Kannattaa seurata Failia,
yhdistyksen verkkosivuja ja tilata
yhdistyksen sähköistä uutiskirjettä,
joka lähetetään kymmenisen kertaa vuodessa.
Uutiskirjeen voit tilata verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella tai
lähettämällä minulle sähköpostia
osoitteeseen:
sihteeri@liikearkistoyhdistys.fi

FAILI
Faili on Liikearkistoyhdistyksen
julkaisema ainoa suomalainen
asiakirja- ja tiedonhallinnan sekä
arkistoinnin ammattilehti.
Faili kertoo neljästi vuodessa
monipuolisesti alan koti- ja ulkomaisista tapahtumista, ihmisistä
ja ilmiöistä sekä tutkimuksesta ja
koulutuksesta.
Liikearkistoyhdistyksen jäsenille
Faili sisältyy jäsenmaksuun, yhteisöjäsenmaksuun sisältyy kaksi
Failin vuosikertaa.
Failin tilaushinta on 66 € ja päätoimisille opiskelijoille 16,50 €.
Arkistoalan yhdistysten jäsenten
(AY, KAY, TAAY) alennushinta on
33 e/vuosi.
Failissa julkaistava aineisto on toimitettava päätoimittajalle viimeistään:
• numero 2/2019, 10.5.2019
• numero 3/2019, 30.8.2019
• numero 4/2019, 8.11.2019
Päätoimittajana toimii Juha Henriksson, juha@musiikkiarkisto.fi,
045 249 5680.

Talous
Yhdistyksen taloudellinen tilanne
on hyvä.Vuoden 2018 tilinpäätös on
selvästi positiivinen, ja yhdistyksellä
on myös jonkin verran sijoitettua
pääomaa, joten toiminta on turvattu, vaikka väliin sattuisi taloudellisesti huonompiakin vuosia.
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Kaikenlaiset muutkin yhteydenotot ovat tervetulleita.

* * * * * *
Vastaus pääkirjoituksen kysymykseen: kansikuvassa ovat vasemmalta ulkoasiainministerit Carl Enckell,
Rudolf Holsti, Hjalmar Procopé ja
Antti Hackzell.
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Suomen 9. arkistopäivät Mikkelissä
5.-7.6.2019
Julkisen hallinnon tiedonhallinta digitaalisessa toimintaympäristössä, profession muutokset, asiakirjahallinnon kokonaisturvallisuus, tutkijoiden näkökulma arkistojen käyttöön. Nämä ja monet
muut ajankohtaiset teemat ovat esillä Suomen suurimmassa asiakirjahallinnon ammattilaistapahtumassa kesäkuussa kongressikeskus Mikaelissa.
Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan. Early bird -hinta 285 €
5.4.2019 asti, 6.4.2019 lähtien 365 €. Ilmoittautuminen avoinna
15.5.2019 saakka osoitteessa arkisto.fi/arkistopaivat2019
Voit myös skannata oheisen QR-koodin puhelimellasi.
Nähdään Mikkelissä!
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- tuoteperhe
Suomalaista
osaamista ja laatua
koko toimitusketjun
alusta loppuun.
FAILI 1/2019

Lisää meistä www.arkisto2000.fi
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www.disec.fi

DISECIN
ARKISTOPALVELU
• Luotettavia arkistonhallintaratkaisuja
• Tallennus- ja säilytyspalveluita
• Koulutusta ja konsultointia
• Digitointia
ASIAKKAITAMME: ELKA, Espoo,
Helsinki, Päivälehti, Tampere,
Turku, UKK, Xamk ja YLE

Kasten-kalusteet
kaikkeen säilytykseen
•
•
•
•
•

ASIANTUNTEVAA, AMMATTIMAISTA JA
IHMISLÄHEISTÄ PALVELUA VUODESTA 2004

Suomalaista suunnittelua
Turvalliset ja tukevat
Tyylikkäät ja kevyesti
liikuteltavat
Yksilölliset ratkaisut
Kokemuksella ja ammattitaidolla

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

