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PÄÄKIRJOITUS

Katoaako digitaalinen kulttuuriperintö?

K

ulttuuriperintö on yhä
suuremmassa määrin digitaalisessa muodossa. Tämä
avaa aivan uusia mahdollisuuksia aineistojen saavutettavuudelle ja käytettävyydelle, mutta
digitaalisuus tuo samalla mukanaan
haasteita. Säilytetäänkö digitaaliset aineistot kestävällä tavalla vai
ovatko ne jonakin epämääräisenä
massana jossakin kovalevyn nurkalla, josta ne ovat vaarassa kadota?
Ammattimaisesti toimivissa kulttuuriperintöorganisaatioissa digitaalisen aineiston pitkäaikaissäilytykseen liittyvät asiat alkavat olla
jo varsin hyvällä mallilla – varsinkin
niissä organisaatioissa, jotka käyttävät opetus- ja kulttuuriministeriön
rahoittamaa Kulttuuriperintö-PASpalvelua – mutta kulttuuriperintöaineistoja on paljon myös yksityishenkilöiden, yritysten, järjestöjen ja
yhdistysten hallussa.
Omalta osaltaan digitaalisessa muodossa olevien aineistojen säilytykseen tuo apua Xamkin tuottama digitointiopas, jota esitellään toisaalla
tässä Failissa. Digitointiopas kertoo
analogisten aineistojen digitoinnista ja digiarkistoinnista, ja se on
toteutettu verkkojulkaisuna lukijaa
aktivoivalla tavalla.
Kulttuuriperintöaineistoja saatetaan
tuhota myös aktiivisesti. Monessa
organisaatiossa ollaan tällä hetkellä
turhankin varpaillaan uuden tietosuojasääntelyn myötä.Vaarana
on se, että pelataan varman päälle
ja tungetaan taloudellisten sanktioiden pelossa silppuriin aineistoa,
jonka alkuperäinen käyttötarkoitus

FAILI 3/2019

sinänsä päättyy, mutta jolla olisi
merkitystä kulttuuriperinnön ja/tai
tutkimuksen kannalta.
Tietosuojalaissa säädetään, että
henkilötietoja sisältäviä tutkimusaineistoja, kulttuuriperintöaineistoja
sekä näiden kuvailutietoihin liittyviä henkilötietoja voidaan käsitellä
arkistointitarkoituksessa silloin, kun
käsittely on tarpeen sekä oikeasuhtaista sillä tavoiteltuun yleisen edun
mukaiseen tavoitteeseen ja rekisteröidyn oikeuksiin. Myös erityisiä
henkilötietoryhmiä (ns. arkaluonteiset tiedot) koskevien tutkimus- ja
kulttuuriperintöaineistojen käsittely
on mahdollista yleishyödyllisessä
arkistointitarkoituksessa geneettisiä
tietoja lukuun ottamatta.
Olisikin tärkeää, että suomalaisille
organisaatioille vietäisiin mahdollisimman laajalla rintamalla viestiä siitä, että kaikkea aineistoa ei
tarvitse tuhota säilytysjan päätyttyä,
vaan ainakin osa voidaan luovuttaa
arkistoitavaksi johonkin kulttuuriperintöorganisaatioon.Yhtenä
käytännön ongelmana on tällöin
kuitenkin se, miten ”kulttuuriperintö” määritellään. Tähän lainsäädäntö
ei valitettavasti anna selkeää vastausta. Uudessa tiedonhallintalaissa
kulttuuriperintö-sanaa ei mainita
lainkaan. Tietosuojalaissa sana sen
sijaan esiintyy muutaman kerran,
mutta mitään määritelmää laista ei
termille kuitenkaan löydy.
Itse katsoisinkin, että kulttuuriperinnön käsite olisi syytä määritellä
lainsäädännön tasolla. Nyt olemme
ainoastaan sen varassa, mitä tietosuojalain säätämiseen liittyvissä

eduskunnan asiakirjoissa asiasta
sanotaan. Esimerkiksi hallintovaliokunnan mietinnössä (HaVM
13/2019 vp) todetaan:
”Kulttuuriperintöaineistojen kirjo
on laaja, eikä kulttuuriperintöaineisto käsitteenä ole vielä kovin
täsmentynyt. Hallituksen esityksen
perusteluissa todetaan kulttuuriperintöaineistojen voivan sisältää
ihmisten toiminnassa kertyvien, toiminnan historiasta ja merkityksestä
kertovien aineistojen lisäksi muun
muassa tietoa luonnonperinnöstä
ja taiteesta. Kulttuuriperintöaineisto voi olla esimerkiksi asiakirjoja,
esineitä, painotuotteita, taideteoksia, luonnontieteellisiä aineistoja,
kuvia ja audiovisuaalisia aineistoja
sekä dokumenttiaineistoja ja kyselyaineistoja.”
Mikäli kulttuuriperinnön käsite määriteltäisiin lainsäädännön
tasolla, se voisi omalta osaltaan
edistää sitä, ettei kulttuuriperintöä
tungeta silppuriin, vaan se päätyisi
arkistoitavaksi. Samalla lakiin olisi
syytä selkeästi kirjata, että yleisen
edun mukaista arkistointia tehdään
paitsi arkistoissa, myös kirjastoissa
ja museoissa. Nyt tämä on todettu
vain lakiesityksen perusteluissa ja
hallintovaliokunnan mietinnössä.

Juha
Henriksson
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Marjut Vuorinen ja Samuel Mäkelä
Liikearkistoyhdistyksen hallitukseen
Juha
Henriksson
Arkistonjohtaja
Musiikkiarkisto

L

iikearkistoyhdistyksen
hallitukseen valittiin viime
vuosikokouksessa Marjut
Vuorinen ja Samuel Mäkelä. Faili esittelee uudet halhallituksen jäsenet.
Marjut Vuorinen
Marjut Vuorisen tie arkistoalan
ammattilaiseksi ei ole kaikkein
tyypillisin, sillä hän opiskeli vuosi
ylioppilaskirjoitusten jälkeen Valmetilla paperikoneen asentajaksi, koneistajaksi ja tarkastajaksi.Vuorisen
mukaan epätavallisesta taustasta on
ollut myöhemmin jopa yllättävää
hyötyä. Esimerkiksi työhakemus
Stakesille herätti aikanaan kiinnostusta hänen paperikonetaustansa
ansiosta.Vuorinen kannustaakin
kokeilemaan ja opiskelemaan erilaisia asioita. Hän naurahtaa, että on
työuransa aikana perehtynyt ”paperin koko elinkaareen aina paperin
synnystä alkaen”.
Historia kiinnosti Vuorista jo koulussa, joten hän päätti pyrkiä Helsingin yliopistoon lukemaan Suomen
historiaa ja taidehistoriaa.Vuorinen
opiskeli myös arkeologiaa ja kansatiedettä. Ensimmäinen kesätyöpaikka oli Osuuspankkien keskuspan-
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kissa, jossa hän järjesteli valokuvaarkistoa ja teki kirjastotyötä.
Opintojensa lomassa Vuorinen
työskenteli myös Vantaan kaupunginmuseossa ja Museovirastossa.
Hän kertoo, että olisi voinut jäädäkin Museoviraston historiatoimistoon, mutta opinnot olivat silloin
vielä kesken. Ratkaiseva sysäys
arkistoalalle oli työpaikka Eduskunnan kirjastossa, jossa Ritva Sihvonen nappasi hänet arkistopuolelle.
Sihvonen myös kannusti osallistumaan Kansallisarkiston tarjoamiin
koulutuksiin.
Filosofian maisteriksi Vuorinen
valmistui vuonna 1995. Pro gradu
-tutkielma oli hänen mukaansa
”salapoliisityötä”, sillä esimerkiksi
ainutkertaista 1800-luvun aineistoa
piti kaivaa monenlaisista eri paikoista.Vuorinen korostaakin, että hänen
myöhemmän uransa kannalta on
ollut tärkeää, että hänellä on kokemusta myös arkistojen käyttäjänä.
Vuorinen sai vakituisen työpaikan
Stakesilta vuonna 1998 pitkän linjan
arkistoammattilaisen Pirkko Pellisen
työparina. Stakesilla ja myöhemmin THL:ssa Vuorinen on kokenut
tekevänsä merkittävää työtä, jonka
tulosten näkeminen motivoi entisestään.Vuonna 2003 hän siirtyi
kahden lapsensa syntymän myötä
muutamaksi vuodeksi äitiys- ja
hoitovapaalle. Kun Vuorinen jälleen palasi työelämään, siellä odotti
uudistunut, yhä sähköisempi toimintaympäristö sekä Stakesin ja KTL:n
fuusioon valmistautuminen.

THL aloitti toimintansa vuonna
2009. Toiminnan alkuvaiheessa olennaista oli yhteisen toimintatapojen
luominen ja toimintojen uudelleen
organisointi, mitä hankaloitti määräaikaisten työsuhteiden päättyminen.
THL:ssä yhteistyö tietohallinnon
kanssa on lisääntynyt, mikä on
auttanut vastaamaan digitalisaation
haasteisiin. Uutena mielenkiintoisena työtehtävänä on ollut THL:n sisäiset asiakirjahallinnon auditoinnit,
jotka ovat mahdollistaneet perehtymisen laitoksen akkreditoituneiden
laboratorioiden toimintaan – sitä
asiakirjahallinnon näkökulmasta
kehittäen.
THL:ssä on viime vuosina panostettu tutkimusaineistojen sähköiseen
elinkaaren hallintaan. Tutkijoita on
esimerkiksi tuettu aineistonhallintasuunnitelmien tekemisessä ja rahoituksen hakemisessa.Vuorinen on
aktiivisesti mukana avoimen tieteen
työryhmissä, ja hän toimii THL:n
DMPTuuli-pääkäyttäjänä sekä hallinnollisena yhteyshenkilönä Fairdata
PAS- ja IDA-palveluissa.Vuorinen
on kokenut avoimen tieteen tavoitteet ja palvelut hyödyllisiksi THL:n
tutkimustoiminnalle. Olennaista on
myös tutkimuslaitosten ja yliopistojen yhteistyö kansallisten linjausten
ja ohjeistusten määrittelyssä.
Vuorinen on tyytyväinen siihen, että
THL tukee kansainvälistä yhteistyötä. Hän on ollut mukana ICA:n
(International Council on Archives)
ja sen SUV-sektorin (Section on
University and Research Institution
Archives) toiminnassa ja osallistu-
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nut konferensseihin Australiassa,
Espanjassa ja Etelä-Koreassa. Kansainvälisistä verkostoista on ollut
monenlaista hyötyä, ja samalla on
kuullut alan ajankohtaisista trendeistä ja tulevaisuuden visioista:
”On ollut lohdullista huomata, että
samoja haasteita on esillä ympäri
maailmaa.”
ICA-yhteistyötä on täydentänyt
osallistuminen IRMS:n toimintaan
(Information and Records Management Society). IRMS keskittyy
enemmän moderneihin asian- ja
tiedonhallinnan ratkaisuihin kuin
ICA. ”Kannustaisin muitakin paitsi
verkostoitumaan kansallisesti, myös
osallistumaan kansainväliseen toimintaan”,Vuorinen toteaa.
Tulevaisuus pitää Vuorisen mukaan
sisällään digitalisaatioon liittyviä
haasteita. Miten siirtyminen hybridimaailmasta digitaaliseen onnistuisi
parhaiten? Millä aikataululla yhteiset
kansalliset palvelut kuten tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilytyspalvelu
Fairdata PAS ja tuleva SAPA-palvelu
saadaan käyttöön? Mitä uutta tuo
mukanaan tiedonhallintalaki, arkistolain mahdollinen uudistaminen ja
massadigitoinnin siirtyminen tuotantovaiheeseen? Vuorisen mukaan
alan kehittyminen on pääsääntöisesti ollut mielenkiintoista, sillä hänen oma työnkuvansa on jatkuvasti
kehittynyt ja monipuolistunut.
THL on Liikearkistoyhdistyksen yhteisöjäsen.Vuorinen on osallistunut
jo pitempään yhdistyksen koulutustapahtumiin ja kirjoittanut artikkeleita Faili-lehteen yhdessä Juho
Rännälin ja Mikko Hyvärisan kanssa.
Vuorinen kokee LAY:n toiminnan
kiinnostavana, ja hän uskoo pystyvänsä tuomaan tutkimuslaitoksen
näkökulmaa hallitukseen.Vuorinen
on myös mukana jäsentoimikunnassa, jonka yksi keskeinen tehtävä on
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Marjut Vuorinen. Kuva: THL.
yhdistyksen juhlavuoden suunnittelu, sillä vuonna 1960 perustettu
LAY täyttää ensi vuonna 60 vuotta.
Samuel Mäkelä
Samuel Mäkelä opiskeli tietojenkäsittelyä Turun yliopistossa 1990-luvun puolivälistä lähtien. Hän pääsi jo
opiskeluaikanaan töihin Enator-ryhmään vuonna 1999. Mäkelä onkin
käytännössä palvellut samaa työnantajaa jo kaksikymmentä vuotta,
vaikka yrityksen nimi on vaihtunut
vuosien varrella muutaman kerran.
Enatorin ja Tiedon fuusion yhteydessä Enator-ryhmästä tuli Affecto.
Seuraava suurempi muutos oli puolitoista vuotta sitten, jolloin CGI
osti Affecton.
Mäkelä oli mukana toteuttajana
dokumentinhallintajärjestelmien
ohjelmistokehityksessä 2000-luvun
puoliväliin saakka. Hän työskenteli
PC Docs -tuotteen parissa, jonka nimeksi tuli myöhemmin ensin
Hummingbird ja sittemmin Open
Text. Mäkelä oli myös mukana useiden virastojen käyttöönottoprojekteissa.Vuodesta 2005 lähtien hän

alkoi tehdä projektipäällikön tehtäviä. ”Nykyisin työ on enemmän
team-keskeistä, mutta silloin tehtiin
paljon yhden tai kahden hengen
projekteja”, hän toteaa. ”Olin myynnissä mukana, vedin projekteja sekä
toteutin, asensin ja koulutin dokumenttienhallintaratkaisuja.”
Mäkelä hyödynsi työkokemustaan
vuonna 2005 valmistuneessa pro
gradussaan ”Dokumentinhallinnan
erityispiirteet julkishallinnossa”,
jossa käsitellään asianhallintaa sekä
teoriatasolla että tietojärjestelmien
toteutuksen kannalta. Työssä viitataan myös SÄHKE-hankkeeseen,
joka oli ajankohtainen tutkielman
teon aikana.
Mäkelän mukaan tärkeä vaihe
hänen työurallaan olivat vuodet
2010–2011, jolloin Affecto sai viisi
isoa virastoa mukaan yhteiseen
projektiin. Niiden kanssa toteutettiin sekä asiakkaiden yhteiset vaatimukset että SÄHKE2-vaatimukset
täyttävä asianhallintaratkaisu, joka
toimi pohjana CGI:n VIRTA-tuotteelle. Samaan aikaan loppuivat Mäkelän työt järjestelmien toteuttaja-
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Liikearkistoyhdistyksen toiminta-ajatuksena on kehittää yritysten
ja muiden elinkeinoelämän yhteisöjen ja organisaatioiden tietojen
hallintaa, palvelua ja arkistointia.
Yhdistyksen päämääränä on edustaa alan korkeinta asiantuntemusta Suomessa ja toimia siten, että
jäsenyhteisöjen asiakirjahallinto ja
arkistotoimi on mahdollisimman
hyvin hoidettu. Liikearkistoyhdistys
ry on perustettu vuonna 1960.

Samuel Mäkelä. Kuva: Juha Henriksson.
na. Hän siirtyi ensin VIRTA-teamin
ryhmän vetäjäksi ja myöhemmin
tuotepäälliköksi, missä tehtävässä
hän toimii edelleen.
”On hienoa, että asianhallinta on
mennyt eteenpäin”, Mäkelä sanoo.
”Enää ei puhuta pelkästään sähköisestä arkistoinnista ja metatiedoista, vaan uudet teknologiat tulevat
siihen oikeasti mukaan. Olemme
tehneet omaa tuotekehitystä ja selvitystä, miten voisimme hyödyntää
keinoälyä asianhallinnan yhteydessä
automatisoimaan rutiinitehtäviä. Ja
miten robotiikkaa ja analytiikkaa
pystyttäisin hyödyntämään samalla
tavalla?” Mäkelää motivoi työssään
se, että hän on saanut tehdä pitkään, lähes 20 vuoden ajan, yhteistyötä monien virastojen kanssa:
”On ollut mahdollisuus kasvaa
yhdessä ja miettiä yhdessä, miten
asianhallintaa voitaisiin kehittää. ”
Mäkelä haluaisi kehittää asianhallintajärjestelmien kilpailuttamista:
”Tällä hetkellä järjestelmien hankinta on turhan monimutkainen
prosessi. Kilpailutuksen tekeminen
on valtaisa työ asiakkaalle, mutta
kyllä se on myös toimittajille kova
työ. Liian usein halutaan lähteä pik-
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kutarkasti kuvaamaan nyansseja.
Feature-luettelot saattavat usein
300–700-rivisiä Excel-taulukoita.
Usein poimitaan ikään kuin irtokarkkeja useista eri tuotteista,
jolloin valmistuotteet eivät millään
siihen palettiin sovi. Silloin lähdetään räätälöintiprojekteihin ja
kustannukset nousevat.”
Mäkelä on ollut useiden vuosien
ajan mukana Liikearkistoyhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa
sekä osallistujana että puhujana.
Yhdistyksen hallituksessa Mäkelä aloitti tänä vuonna, kun CGI:n
Ritva Toivonen jäi pitkään palvelleena hallituksesta syrjään. ”Haluaisin, että asianhallinta tulisi myös
yksityisellä sektorilla tutummaksi”,
Mäkelä toteaa. ”Teen paljon myyntityötä. Kun yksityisellä puolella
puhun asianhallinnasta, niin mielenkiinto helposti häviää. Mutta jos
puhun samasta asiasta eri termeillä, niin huomaan, että tarvetta
siellä olisi. Asianhallintaa jotenkin
pidetään ainoastaan julkishallinnon
asiana, vaikka kyse on oikeastaan
vain siitä, että dokumenttimassaa
käsitellään isompina kokonaisuuksina.”

Jäsentoimintana yhdistys järjestää retkiä ja tutustumiskäyntejä
sekä muuta jäsenistöä lähentävää
toimintaa. Ehdotuksia tuleviksi
retki- tai tutustumiskohteiksi voi
toimittaa jäsentoimikunnalle.
Jäsenmaksu on yritysjäseneltä
250 € ja henkilöjäseneltä 50 €.
Jäsenet saavat Faili-lehden, alennusta teemapäivien ja koulutusten
maksuista sekä mahdollisuuden
osallistua yhdistyksen järjestämiin
retkiin sekä muuhun toimintaan.
Yhdistys järjestää ryhmämatkoja
ulkomaisiin asiakirjahallinnon ja
arkistotoimen tilaisuuksiin, kuten
ICA- ja AIIM-konferensseihin sekä
pohjoismaisille liikearkisto- ja arkistopäiville.
Yhdistyksellä on neuvonta- ja
konsultointipalvelua sekä laajat
yhteydet alan pohjoismaisiin sekä
muihin kansainvälisiin sisaryhteisöihin ja organisaatioihin.
Yhdistyksen jäseneksi voit liitttyä ottamalla yhteyttä sihteeriin,
sihteeri@liikearkistoyhdistys.fi,
044 5512029.
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Asiakirjahallinnon peruskurssi 2.–3.12.2019
Toni
Suutari
Sihteeri
Liikearkistoyhdistys

K

eskeinen osa Liikearkistoyhdistyksen koulutustoimintaa on asiakirjahallinnon peruskurssi,
joka antaa osallistujilleen ajantasaiset tiedot asiakirjahallinnon ja
arkistoinnin perusteista. Tutuksi
tulevat esimerkiksi alan sanasto
ja käsitteet, asiakirjahallinnon
organisointi, rooli ja hyödyt, asiakirjojen digitointi ja sähköinen
pitkäaikaissäilytys.
Tänä vuonna peruskurssi toteutetaan uudistettuna. Pääosin teemat
ovat samoja kuin aiempinakin vuosina, mutta muun muassa digitalisaatio, uudistuva lainsäädäntö sekä
kehittyvät normit ja käytännöt ovat
tuoneet myös paljon uutta. Kurssin
teemat mukailevat vuonna 2018
ilmestyneen Säilyykö sähköinen – ja
kuinka kauan? -kirjan sisältöä.
Kurssi on edelleen kaksipäiväinen ja
jakautuu neljään osuuteen. Kouluttajina toimivat Hanna Salminen
(Puolustushallinnon Rakennuslaitos), Olli Alm (Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto), Mikko Hyvärinen (Nokia Oyj) ja Toni Suutari
(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos).
Kouluttajien taustoissa on edusteilla sekä yksityinen että julkinen
sektori, ja peruskurssi on laadittu
niin, että se sopii sisältönsä puolesta
erinomaisesti sekä yksityisten että
julkisten organisaatioiden asiakirja-
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hallinnon ja arkistoinnin tehtävissä
toimiville.
Hanna Salminen on toiminut yli 10
vuotta erilaisissa arkistonhoidon ja
tiedonhallinnan tehtävissä, 8 viime
vuotta Puolustushallinnon rakennuslaitoksessa erikoissuunnittelijana. Onnistuneen tiedonhallinnan
kannalta Hannan mielestä keskeistä
on ymmärtää tiedon nivoutuminen
organisaation toimintaan sekä toimiva keskusteluyhteys eri toimijoihin. Kurssilla Hanna käy läpi tiedon
merkitystä toiminnalle, toimivan
tiedonhallinnan perusasioita paperiarkistoista sähköiseen sekä keskeisiä tiedonhallintaan liittyviä lakeja
ja standardeja. Hannan tavoitteena
on luoda pohja tiedonhallinnan
peruskäsitteistä ja toimivien käytäntöjen luomisesta tiedonohjaukseen
ja -hallintaan. Koulutuksessa käsitellään myös tietosuojan periaatteita.
Olli Alm on Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston eli ELKAn
kokoelma- ja palvelupäällikkö, joten
hän tuntee työnsä kautta yritysten
arkistoinnin kysymykset. Olli keskittyy omassa osuudessaan erityisesti
fyysisiin arkistoihin ja niiden hallintaan. Lisäksi esillä ovat asiakirjojen
säilytysajat ja niiden määräytymisen
perusteet. Monessa organisaation
asiakirjahallinto ja arkistointi on
hybridivaiheessa, jossa digitaalisuus ja paperiin perustuva toiminta
lomittuvat. Tämä on otettu kurssin
ohjelmassa huomioon.
Mikko Hyvärinen vastaa Nokia
Oyj:ssä asiakirjahallinnosta ja arkistoinnista. Hän tarkastelee yritysesimerkkien avulla dokumenttienhallintaa ja arkistointia kansallisessa ja

kansainvälisessä toimintaympäristössä liiketoiminnan intressien, erilaisten vaatimusten sekä sovellettavien standardien näkökulmasta. Eri
maiden lainsäädäntö voi vaikuttaa
merkittävästi monessa maassa toimivan yrityksen asiakirjahallintoon.
Toni Suutari toimii nykyisin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
tietovarantopalvelut-yksikössä
kehittämispäällikkönä. Hänellä on yli
20 vuoden kokemus aineistojen ja
niihin liittyvien palvelujen digitalisoimisesta. Toni käsittelee osuudessaan
dokumenttienhallintaa, analogisten
asiakirjojen digitointia ja sähköistä
pitkäaikaissäilytystä sekä näihin liittyviä standardeja ja suosituksia.
Tarkka ohjelma ja ilmoittautumislomake julkaistaan yhdistyksen
verkkosivuilla syyskuun aikana.
Paikkana on Sokos Hotel President
Helsingissä. Kurssin hinta on jäsenille 450 euroa ja muille 550 euroa.
(Hintoihin lisätään 24 % alv.) Hinnat
sisältävät kahvit, lounaat sekä kurssimateriaalin, joka koostuu esitysten kalvoista ja Säilyykö sähköinen
– ja kuinka kauan? -teoksesta (arvo
50 e + alv). Lisäksi osallistujat saavat
kurssista todistuksen.
Liikearkistoyhdistyksen teemapäivät ja worshopit tarjoavat hyvät
mahdollisuudet syventää tietoja
ja ylläpitää osaamista, joten erillistä jatkokurssia ei ainakaan tällä
hetkellä ole suunnitelmissa. Koulutustoimikunnan jäseniin voi ottaa
suoraan tai sihteerin kautta yhteyttä ja kertoa koulutustoiveista. Myös
vinkit hyvistä case-esimerkeistä tai
puhujista ovat tervetulleita.
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- tuoteperhe
Suomalaista
osaamista ja laatua
koko toimitusketjun
alusta loppuun.
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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

