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PÄÄKIRJOITUS

Arkistotekoja ja tiedonhallintaa

H

aluan kiittää Arkistojen
päivän toimikuntaa, joka
myönsi Vuoden arkistoteko -kunniamaininnan
kirjastojen, arkistojen ja museoiden
yhteiselle KAM-juridiikkaryhmälle,
jonka puheenjohtajana minulla on
ollut kunnia toimia tänä vuonna.
Puheenjohtajuus kiertää vuosittain
sektorilta toiselle – ensi vuonna on
kirjastojen vuoro.

julkaistu juridiikkaryhmän verkkosivuilla (musiikkiarkisto.fi/kam).

Arvostan erittäin paljon sitä, että
juridiikkaryhmämme työ sai tunnustusta. Täysin vapaaehtoiselta
pohjalta toimivan ryhmämme
viimeiset vuodet ovat olleet työn
täyteisiä, sillä kulttuuriperintöorganisaatioiden toimintaan vaikuttava
lainsäädäntö on muuttunut ja kehittynyt jatkuvasti. Esimerkiksi EU:n
uusi tietosuoja-asetus ja Suomen
tietosuojalaki vaikuttavat monella tavoin KAM-organisaatioiden
toimintaan. Myös tekijänoikeuslakia
ollaan uudistamassa, jotta se vastaisi
uuden DSM-direktiivin vaatimuksiin.

Vuoden arkistoteko myönnettiin
oikeutetusti Marjaliisa Hentilän
ja Mikko Kosusen toimittamalle
erinomaiselle teokselle Demokratian muisti.Työväen arkisto 110 vuotta.
Vuoden arkistoteosta on uutinen
tämän lehden sivulla 29. Demokratian muisti -kirjasta ja Työväen Arkiston juhlaseminaarista on lisäksi
Pekka Lähteenkorven juttu sivulla
12.

Kunniamaininnan perusteluissa kiitettiin ryhmäämme ”proaktiivisesta
työstä kulttuuriperintöaineistojen
oikeudellisen aseman selvittämiseksi”. Olemmekin yrittäneet olla
aloitteellisia ja toimia ennakoivasti.
Olemme antaneet lausuntoja ja
pyrkineet muutenkin vaikuttamaan
lakien valmistelutyöhön.
Juridiikkaryhmän vapaaehtoisen
työn tuloksena syntyi myös suositus ”Tietosuoja KAM-sektorilla”,
jonka tarkoituksena on auttaa
kirjastoja, museoita ja arkistoja
suunnittelemaan, kehittämään ja toteuttamaan henkilötietojen suojaa
omassa toiminnassaan. Suositus on
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Kiitos Vuoden arkistoteko -kunniamaininnasta kuuluu koko juridiikkaryhmälle, jossa on mukana pitkälti
toistakymmentä lainsäädännön ja
kulttuuriperinnön asiantuntijaa. On
ollut ilo työskennellä heidän kanssaan. Olemme osoittaneet, että
yhteistyössä on voimaa!

Vuoden arkistoteko -tunnustukset
jaettiin Arkistoyhdistyksen syysseminaarissa, jonka teemana oli
tänä vuonna uusi tiedonhallintalaki.
Aihepiiriä käsiteltiin monipuolisesti
eri näkökulmista. Ääneen pääsivät
esimerkiksi lain toimeenpanosta
vastaava valtionvarainministeriö,
Kansallisarkisto, arkistoinnin ja tiedonhallinnan ammattilaiset, historiantutkijat sekä organisaatiot, joiden toimintaan uusi laki vaikuttaa.
Esimerkiksi Pekka Henttosen esitys
antoi itselleni paljon ajattelemisen
aihetta. Mikäli ette päässeet seminaariin, niin voitte katsoa esitysten
tallenteet Musiikkiarkiston Youtubekanavalta, jossa ne julkaistaan marraskuun aikana.

sessään, että tiedonhallintalakiin
liittyy tiettyjä siirtymäaikoja, mutta
tietohallintoyksikön johdon vastuu
alkaa heti, kun laki astuu voimaan
1.1.2020. Johdon on muun muassa
huolehdittava, että tiedonhallintayksikössä on määritelty tiedonhallinnan toteuttamiseen liittyvien
tehtävien vastuut. Johto on myös
vastuussa ajantasaisista ohjeista, koulutuksesta, asianmukaisista
työvälineistä ja valvonnasta. Johdon
vastuut on määritelty lain 4 pykälässä. Jäin Autereen esityksen jälkeen
miettimään, onko kaikkien niiden
organisaatioiden, joita tiedonhallintalaki koskee, johto varmasti tietoinen siitä, että yllä mainitut vastuut
astuvat voimaan jo 1.1.2020.
Pidän kovin ongelmallisena tämän
hetken tilannetta, jossa arkistointiin
liittyvät asiat jätettiin uuden tiedonhallintalain ulkopuolelle. Miten
sovitetaan yhteen vanha arkistolaki
ja uusi tiedonhallintalaki? Arkistolakia olisi uudistettava, mutta tehtävä
ei varmasti ole helppo – sen verran
paljon kriittistä palautetta arkistointiin liittyvät asiat saivat, kun ne
olivat vielä mukana tiedonhallintalain valmistelussa. Prosessi on kuitenkin vietävä loppuun saakka, jotta
varmistettaisiin kulttuuriperinnön ja
tutkimuksen kannalta merkittävien
tietojen koko elinkaaren hallinta,
tietojen synnystä aina arkistointiin
saakka.

Juha
Henriksson

Valtionvarainministeriön Riitta
Autere korosti seminaariesityk-
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Time Machine konferenssi Dresdenissä
Juha
Henriksson
Arkistonjohtaja
Musiikkiarkisto

D

resdenissä järjestettiin
10.–11.10.2019 Time
Machine -hankkeen
vuotuinen konferenssi, joka keräsi noin 300 osanottajaa eri puolilta Eurooppaa.
Konferenssia edeltävänä päivänä
9.10.2019 oli lisäksi Time Machine Organisaation perustava
kokous.
Time Machine (timemachine.eu) on
Euroopan ja maailmankin mittakaavassa ainutlaatuisen kunnianhimoinen ja laaja hanke, jonka tavoitteena
on kehittää innovatiivisia ratkaisuja,

joilla Euroopan arkistoissa, kirjastoissa ja museoissa säilytettävät
kulttuuriperintöaineistot voidaan
saattaa laajassa mitassa digitaaliseen
muotoon. Digitoituja aineistoja
voidaan tutkia ja visualisoida uusilla
tavoilla esimerkiksi tekstin- ja hahmontunnistusta sekä 3D-mallinnusta hyödyntäen.
Time Machine -hanke on jaettu
neljään peruspilariin, joista ensimmäisen tavoitteena on tuottaa
laajoja digitaalisia kulttuuriperintöaineistoja, jotka ovat yhdenmukaisia
ja standardisoituja. Samaan aikaan
kehitetään tietojenkäsittelyn menetelmiä, joiden avulla voidaan tutkia
ja tarjota käyttöön digitaalista kulttuuriperintöä.
Toisessa pilarissa keskitytään Time
Machine -palveluiden käytännön
toimintaan ja luodaan tarvittava
infrastruktuuri kulttuuriperinnön

laajamittaista digitointia sekä datan käsittelyä ja simulointia varten.
Toiseen pilariin sisältyvät myös ns.
Local Time Machinet. Tällä hetkellä
tiettyyn maantieteelliseen alueeseen (esim. kaupunki) keskittyviä
Time Machine -palveluita on toteutettu noin kaksikymmentä, ja monia
muita on suunnitteilla. Kannattaa
katsoa Youtubesta sveitsiläisen
Sionin kaupungin aineistoihin
perustuvan ”Sion Time Machinen”
esittelyvideo, josta selviää, millainen paikallinen Time Machine voi
visuaalisimmillaan olla (https://www.
youtube.com/watch?v=ULZ2Cggcl8).
Kolmannen pilarin tavoitteena on
projektin tulosten jakaminen laajasti ja monipuolisesti. Tutkimuksen ja
koulutuksen tukeminen on keskeisessä roolissa, mutta sen lisäksi
Time Machinen tulokset palvelevat
esimerkiksi GLAM-organisaatioita

Vanha kulttuurikaupunki Dresden on restauroitu entiseen loistoonsa. Kuva: Juha Henriksson.
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(galleriat, kirjastot, arkistot ja museot), luovia teollisuudenaloja, älykästä matkailua, älykkäitä kaupunkeja ja
kaupunkisuunnittelua sekä maankäyttö- ja aluepolitiikkaa.
Time Machinen neljäs pilari, ”innovaatio ja tiedotus”, palvelee koko
projektia. Sen tarkoituksena on
vastata monenlaisiin hankkeeseen
liittyviin käytännön kysymyksiin:
Mitä juridisia kysymyksiä ja rajoituksia digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyy? Miten lainsäädäntöä
pitäisi kehittää? Mistä saadaan Time
Machinelle ja siihen liittyville paikallisille hankkeille tarvittava rahoitus?
Kuinka säilytetään dataa kestävällä
tavalla? Miten kerrotaan asiantuntijoille ja kansalaisille hankkeesta ja
sen tuloksista?
Time Machine -hanke on kilpaillut Euroopan Komission peräti
miljardin euron ns. FET Flagship
-rahoituksesta. Satojen hankkeiden
joukosta Time Machine selvisi viime
keväänä kuuden finalistin joukkoon,
ja se sai hakemusten väliarvioinnissa parhaan mahdollisen arvosanan
15/15.Valitettavasti Komissio on
kuitenkin päättänyt, ettei se otakaan rahoituksen piiriin enää uusia
FET Flagship -hankkeita. Toiveissa
kuitenkin on, että Time Machine
-hanke saa rahoitusta jotain muuta
kautta EU:n Horisontti Eurooppa
-puiteohjelmasta, joka käynnistyy
vuonna 2021.
Time Machine Organisaatio
Päivää ennen Time Machine konferenssia perustettiin Time Machine
Organisaatio eli TMO, johon on
tähän mennessä liittynyt jo lähemmäs 400 organisaatiota eri puolilta
Eurooppaa. Mukana on gallerioita,
arkistoja, museoita ja kirjastoja,
mutta myös esimerkiksi yliopisto-
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ja, tutkimuslaitoksia ja kaupallisia
yrityksiä.
Perustavassa kokouksessa TMO:n
presidentiksi valittiin Frédéric Kaplan (Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne) ja varapresidenteiksi Julia Noordegraaf
(University of Amsterdam), Harry
Verwayen (Europeana) ja Thomas
Aigner (ICARUS) sekä sihteeriksi
Sander Münster (TU Dresden).
Kansallisarkiston Tomi Ahoranta
valittiin yhdessä Louisiane Ferlierin
ja Karina Gibertin kanssa ns. Arbitration paneeliin, jonka tehtävänä on
sovitella mahdollisia jäsenten välisiä
erimielisyyksiä.
Varapuheenjohtaja Thomas Aignerin mukaan ”TMO on verkosto,
jonka tavoitteena on saada aikaan
teknologisia läpimurtoja, kun käsitellään menneisyyden historiallisia
asiakirjoja. TMO:ssa on aivan uutta
se, että se aikoo kehittää ja käyttää tekoälyä, jotta voitaisiin luoda
ja tulkita menneisyyden big dataa.
Pelifirma Ubisoftin kaltaiset yritykset ovat jo TMO:n jäseniä. Liittyvien
GLAM-kumppaneiden joukossa on
Euroopan keskeisiä instituutioita,
kuten Louvre, Rijkmuseum, Saksan
osavaltioiden arkisto ja Itävallan
kansalliskirjasto.”
Tarkoituksena on, että TMO jatkaa
organisaationa toimintaansa, vaikkei
hankkeelle saataisikaan lähivuosina merkittäviä avustuksia. Paljon
nimittäin saadaan joka tapauksessa
aikaan, kun sadat TMO:n jäsenorganisaatiot tekevät yhteistyötä sekä
jakavat osaamista, palveluita ja hyviä
käytäntöjä.
Time Machine Conference
Time Machine konferenssi järjestettiin Deutsches Hygiene-Museumin
tiloissa. Dresden oli mainio valinta

konferenssipaikaksi, sillä kaupungin
historia on ainutlaatuinen.Vanha
keskusta pommitettiin toisen maailmansodan aikana lähes täysin maan
tasalle, mutta kaupunki on noussut
tuhkasta kuin Feeniks-lintu. Tuntuu
uskomattomalta, miten hienoksi
historialliset rakennukset on pystytty restauroimaan, kun on nähnyt
vuonna 1945 otettuja valokuvia
Dresdenistä. Kaupungin ylpeys
Frauenkirche oli pelkkä kivikasa
vielä Saksojen yhdistyessä vuonna
1989, mutta nyt kirkko nousee jälleen ylväänä korkeuksiin entisessä
loistossaan.
Konferenssin ytimessä olivat paneelikeskustelut, jotka liittyivät Time
Machinen tiekarttaan sekä yleisemmin digitaaliseen kulttuuriperintöön. Sen lisäksi kuultiin Keynoteesitelmiä, joista ensimmäisen piti
TMO:n presidentti Frédéric Kaplan. Hänen inspiroivan esitelmänsä aikana nähtiin myös hankkeen
esittelyvideo, joka kertoo kuudessa
minuutissa, mistä Time Machinessa
on kyse (https://www.timemachine.
eu/trailer/).
Kaikki paneelisessiot oli rakennettu
samalla konseptilla. Aluksi panelistit
pitivät noin 10–15 minuutin alustuksen, jonka jälkeen keskusteltiin
yhdessä aiheesta. Itse olisi toivonut
tähän rakenteeseen edes hieman
vaihtelua. Nyt alustukset venyivät
usein sen verran, että varsinaiseen
keskusteluun oli käytettävissä turhan niukasti aikaa. Toisaalta monet
alustukset olivat niin kiinnostavia,
että asiasta olisi ollut mukava kuulla
hieman pitempäänkin.
Torstain ensimmäisessä paneelissa Mihai Christian Brasoveanu ja
Anne Grady (kummatkin Euroopan
Komissiosta) sekä Pascal Lievaux
(Joint Programming Initiative on
Cultural Heritage JPI-CH) ja Harry
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Konferenssi järjestettiin Deutsches Hygiene-Museumissa. Kuva: Juha Henriksson.
Verwayen (Europeana) keskustelivat kiinnostavasti eurooppalaisesta
digitaalisesta kulttuuriperinnöstä ja
sen rahoituksesta. EU:ssa vaikuttaisi
olevan yllättävänkin paljon rahoituskanavia kulttuuriperintöhankkeille, mutta sopivan avustushaun
löytäminen erilaisten tukimuotojen
viidakosta ei välttämättä ole kovin
helppoa.
Kaikkiaan neljä konferenssin paneelikeskustelua esitteli Time Machinen
tiekarttaa ja hankkeen neljää peruspilaria. Keskustelussa oli mukana
pilareiden vetäjien lisäksi erilaisten
sidosryhmien edustajia. Tämän
tyyppinen esittely ja keskustelu oli
varmasti hyödyllinen useimmille
kuulijoille, sillä Time Machinen tiekartta on noin 150 sivun laajuinen
eikä teksti ole kaikkein helppolukuisinta. Keskusteluissa tuli myös
hyvin esille se, ettei Time Machinea
rakenneta tyhjästä, vaan hanke
tekee tiivistä yhteistyötä muiden
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kultuuriperintö- ja tutkimushankkeiden kuten Europeanan, Clarinin
ja JPI-CH:n kanssa.
Mukana paneelikeskusteluissa oli
myös Time Machinen tulevia käyttäjäryhmiä kuten opettajia ja tutkijoita. Perjantain paneelissa nähtiin
myös suomalaisväriä, sillä keskusteluun osallistuivat suomalaisia
historian opettajia ja kansainvälistä
Euroclio-järjestöä edustanut Riitta
Mikkola sekä Helsingin yliopiston
digitaalisten ihmistieteiden apulaisprofessori Mikko Tolonen, joka
johtaa tällä hetkellä laskennallisen
historian tutkijaryhmää (Helsinki
Computational History Group,
COMHIS).
Konferenssin ohjelmassa oli myös
paneelikeskustelu, jossa Chantal
Bernheim (Radio Television Suisse)
ja Mike Matton (VRT) toivat esiin
televisioyhtiöiden näkökulman.
Olennainen osa Time Machinea on

digitaalisen kulttuuriperinnön visualisointi (esim. 3D objektit), jossa
mediataloilla on varmasti paljon
annettavaa hankkeelle.
Kahdessa ”Lighting talks” -sessiossa parikymmentä paikallista Time
Machine -hanketta pääsi kertomaan
lyhyesti toiminnastaan. Useimmista
Local Time Machine -palveluista
oli myös toteutettu poster-esittely
konferenssisaliin tai sen välittömään
läheisyyteen. On huomionarvoista,
ettei Local Time Machineita ole toteutettu identtisen konseptin mukaisesti, vaan niissä on varsin paljon
eroja esimerkiksi visuaalisuuden ja
interaktiivisuuden suhteen. Lisätietoja: https://www.timemachine.eu/
time-machines/.
Torstaipäivän viimeisen Keynotepuhujan Jefferson Baileyn (Internet
Archive) epäkiitollinen tehtävä oli
aloittaa esityksensä vasta klo 18
jälkeen illalla.Yleisön vastaanotto-
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kyky oli tässä vaiheessa jo koetuksella, sillä konferenssi oli alkanut jo
klo 9 aamulla. Bailey oli kuitenkin
erinomainen esiintyjä, joka pystyi
pitämään yleisön hereillä, vaikka
monen mielessä jo väikkyi puolentoista tunnin kuluttua alkanut
iltaohjelma upeassa Dresdenin linnassa. Internet Archive on ilmainen,
yleishyödyllinen palvelu, josta on
haettavissa paitsi arkistoituja verkkosivuja, myös esimerkiksi digitoituja kirjoja, elokuvia, tietokoneohjelmia ja musiikkia.

tella sovellettavan myös esimerkiksi
paikallisten Time Machine -palveluiden visualisointiin.

mukaan jäseneksi voivat liittyä paitsi
organisaatiot, myös aihepiiristä kiinnostuneet henkilöt.

Kokonaisuutena Time Machine konferenssi oli ainakin allekirjoittaneen
näkökulmasta innostava. Esitykset
ja keskustelut valoivat uskoa siihen,
että yleiseurooppalaisen yhteistyön sekä uusien ajattelutapojen
ja tekniikoiden ansiosta voi syntyä
digitaalisen kulttuuriperinnön alalla
jotakin sellaista, josta ei jokin aika
sitten osattu edes haaveilla.

Time Machine Organisaatiossa on
mukana lukuisia kaupallisia toimijoita. Toisen konferenssipäivän alussa
olikin sessio, jossa puhuivat Jesús
Angel García-Sanchez (Indra), Torsten Hartmann (Bitkom) ja Djordje
Kuzmanovic (Ubisoft).Varsinkin
ranskalainen historiallisia videopelejä kehittävä kehittävä Ubisoft
vaikuttaa Time Machinen kannalta
tärkeältä yhteistyökumppanilta.
Yhtiö on toteuttanut näyttäviä
historiaan sijoittuvia pelejä, joissa
käytettyä tekniikka on helppo kuvi-

TMO:n jäseneksi?

TMO:n jäsenkategorioita on kolme.
Täysjäsenet (Founding membership) ovat automaattisesti mukana,
mikäli hanke pääsee rahoituksen
piiriin. Täysjäsenet maksavat kertaluonteisesti 10 000 € ja lisäksi 2000
€ vuodessa. Perusjäsenet (Regular
membership, 500 € / vuosi) ovat
mahdollisesti mukana, jos hanke
käynnistyy. Perusjäsenet voivat
myös esimerkiksi hyödyntää rajatta
hankkeessa kehitettyä uutta teknologiaa. Liitännäisjäsenyys (Associated membership) on ilmainen.
Liitännäisjäsenet voivat myös käyttää hankkeessa kehitettyä teknologiaa, mutta he eivät pääse varsinaisen rahoituksen piiriin. Jäsenyys
on mahdollista vaihtaa ylempään
kategoriaan milloin tahansa.

Suomesta Time Machine Organisaatioon ovat lokakuun puoliväliin
mennessä liittyneet Aalto-yliopisto,
Helsingin yliopisto (Helsinki Center
for Digital Humanities), Citynomadi
Oy, Kansallisarkisto, Kansalliskirjasto, Kansallismuseo, Musiikkiarkisto
ja Svenska Litteratursällskapet i Finland. Toivottavasti mukaan saataisiin
muitakin, sillä Time Machine tarjoaa
erinomaiset mahdollisuudet verkostoitumiseen. TMO:n sääntöjen

Lisätietoja hankkeesta saa Kansallisarkiston Tomi Ahorannalta, joka toimii
Suomen Time Machine -yhteyshenkilönä (tomi.ahoranta@arkisto.fi).

Vasemmalta Julia Fallon (Europeana), Riitta Mikkola (HYOL ry / Euroclio), Bénédicte Bucher (IGN),
Johan Oomen (NISV) ja Mikko Tolonen (Helsingin yliopisto). Kuva: Juha Henriksson.
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Juha
Henriksson
Arkistonjohtaja
Musiikkiarkisto

L

iikearkistoyhdistys järjesti
26.9.2019 teemapäivän
tiedonhallinnan järjestelmien käyttöönotosta.
Paikkana oli Scandic Simonkenttä Helsingissä. Tapahtuma oli
jatkoa keväällä 2019 järjestetylle
tiedonhallinnan järjestelmien
teemapäivälle, jossa käsiteltiin
muun muassa tietojärjestelmien
hankintaa ja kilpailutusta (ks. Faili
2/2019).
Tilaisuuden avasi Juha Anttila
(IICT), jolla on yli kahdenkymmenen vuoden konsultointikokemus
dokumenttien hallinnasta ja siihen

liittyvien järjestelmien käyttöönotosta. Anttila korosti tiedonhallintasuunnitelman merkitystä. Kun
järjestelmätoimittaja tulee yritykseen, hänen ensimmäinen kysymyksensä on usein, onko tiedonhallintasuunnitelma siinä kunnossa, että
se voidaan ”imaista” uuteen sähköiseen järjestelmään. Paperimaailman suunnitelmat eivät välttämättä
kelpaa, sillä niissä voi olla ehdollisuuksia, joita ei voi suoraan siirtää
sähköiseen muotoon.
Perinteisessä käyttöönottomallissa loppukäyttäjät ovat tarpeiden
kartoitusvaiheen jälkeen seuraavan
kerran mukana vasta toteutuksen
käyttöönotossa. Jos prosessi kestää
pitempään, on vaarana, ettei loppukäyttäjien tarve olekaan enää välttämättä sama kuin tarvekartoitusvaiheessa. Ongelma voidaan ratkaista
käyttämällä ketterän kehityksen
menetelmiä, esimerkiksi kahden
viikon sprinttejä, jolloin käyttä-

Juha Anttila avasi teemapäivän. Kuva: Juha Henriksson.
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jät pääsevät mukaan toteutuksen
monessa eri vaiheessa. Anttilan
mukaan ketterän kehityksen malli
sopii kuitenkin huonommin valmisohjelmistojen käyttöönottoprojekteihin. Silloin on mahdollista käyttää
ns. hybridimallia, jolloin järjestelmä
määritellään kuten vesiputousmallissa, mutta rakentamisvaihetta
tehdään lyhyemmissä sykleissä.
Projektin hallinta
Mika Purola toimii Projekti-Instituutin projektijohtamisen konsulttina. Hän on valmentanut yksityisen
ja julkisen sektorin organisaatioita
projektijohtamiseen, ohjausryhmätoimintaan ja ihmisten johtamiseen.
Purola korosti projektin asettamisja suunnitteluvaiheen merkitystä,
sillä hänen mukaansa 80 % projekteissa lähtee pieleen jo alkuvaiheessa. Purola myös totesi, että monissa
projekteissa omistajuus on kateissa,
Omistaja kuitenkin vastaa aina siitä,
miksi projekti ylipäätään on olemassa ja mitä ollaan tekemässä ja
miksi.
Projektin lopullinen laajuus suunnitellaan osittamalla. Projekti
jaetaan työpaketteihin, ja samalla
määritellään tehtävien järjestys ja
loogiset riippuvuudet sekä määritellään niihin käytetty aika. On
tärkeää huomata, että aika tulee
määritellä paitsi työtunneissa, myös
kalenteriaikana. Purolan mukaan
kalenteriajan merkitys onkin projektin hallinnan kannalta yleensä
työvaiheisiin käytettävää työtuntimäärää tärkeämpi. Niin sanotun
kriittisen polun määritteleminen
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on keskeistä, sillä jos kriittisellä
polulla oleva tehtävä viivästyy, koko
projekti viivästyy. Purola lisäsi, että
”ihmeen toivominen” ei toimi, vaan
kriittisen polun viivästymisiin tulee
reagoida välittömästi esimerkiksi
muuttamalla aikatauluja tai lisäämällä resursseja.
Muutos ja sen johtaminen
Eeva Kiiskinen toimii Goforella organisaatiomuotoilun, asiakaskeskeisen kulttuurin ja muutosjohtamisen
asiantuntijana. Hänen esityksensä
aiheena oli muutosjohtaminen
tietojärjestelmien käyttöönottoprojekteissa. Kiiskinen totesi, että
75–80 % muutoksista arvioidaan
jälkeenpäin epäonnistuneiksi. Monesti syynä on se, etteivät työntekijät lähde kunnolla mukaan muutokseen ja viestintä epäonnistuu.
Muutosta johdetaan rationaalisesti,
vaikka tarvittaisiin ennemmin tukea
ihmisten tunnekokemuksiin.
Yritysten toimintaympäristö on
muuttunut ja se haastaa myös
johtamisen: hierarkia vähenee,
organisaatioiden rajat hämärtyvät,
ryhmätyö lisääntyy ja henkilöstön
monimuotoisuus kasvaa. Kaiken
seurauksena innovatiivisuudelle tarvitaan uusia väyliä. Kiiskinen korosti,
että työn merkityksellisyys on kaikkien oikeus. Raha on lyhytaikainen
kannustin. Tarvitaan sopiva määrä
merkityksellisyyttä, mutta toisaalta
rutiinit luovat turvaa. On tärkeää
kiinnittää huomiota seuraajiin eikä
niinkään johtajiin. Muutoksissa on
tarjottava fasilitoitua tukea projektin kriittisiin vaiheisiin. Myös viestintä on keskeisessä roolissa: ennakoiva tieto tulisi jakaa heti, ja erityisesti
tulisi jo etukäteen pohtia vastauksia
mahdollisiin ”miksi?”-kysymyksiin.
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Eeva Kiiskinen kertoi muutosjohtamisesta. Kuva: Juha Henriksson.
Erilaisia käyttöönottoprosesseja
Tietojärjestelmäpäällikkö Tiina Leinonen kertoi kokemuksia Millogin
käyttöönottoprojekteista. Hänen
esimerkeistään kävi ilmi, että tiedonhallinnan järjestelmiä on Millogissa otettu käyttöön yllättävänkin
erilaisilla prosesseilla. Esimerkiksi
M-Files otettiin aluksi käyttöön
vain yhdellä toimipaikalla ja yhteen
tarpeeseen. Kun sen käyttöä alettiin laajentaa, ei määritelty selkeitä
käyttöönottoprojekteja eikä järjestelmällä ollut selkeää paikkaa
tietojärjestelmäarkkitehtuurissa.
Sen seurauksena käyttöönotto
herätti vastarintaa ja uudet käyttäjät kokivat järjestelmän vaikeakäyttöiseksi, kun taas järjestelmään jo
aikaisemmin perehtyneet saattoivat
olla hyvinkin tyytyväisiä.

Vuosisuunnittelutyökalun käyttöönotto toteutettiin vesiputousmallin mukaisesti, jossa pieni ryhmä
– prosessinomistaja, pääkäyttäjä,
konsultti ja tietojärjestelmäpäällikkö – tekivät määrittelyt. Tämäkään
käyttöönotto ei sujunut ongelmitta,
sillä työmäärä ja aikataulu ylittivät
ennalta sovitut. Toisaalta järjestelmä
saatiin otettua käyttöön kerralla,
sillä hyvät käyttöohjeet ja prosessikuvaukset tukivat koulutuksia eikä
vaihtoehtoisia tapoja hoitaa vuosisuunnittelua sallittu.
Myyntien käyttöönotossa otettiin myös muutama loppukäyttäjä
mukaan määrittelytiimiin prosessinomistajan ja pääkäyttäjän lisäksi,
ja käyttöönottoa toteutettiin yksi
kehitysaskel kerrallaan ketterän
kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Myöhemmin myös asiakaskohtaisten suunnittelutöiden käyttöönotto
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kuvataan muun muassa projektin
tavoitteet, tuotokset, projektiorganisaatio, toteutuksen aikataulu,
vaiheistus ja työmääräarvio, riskienhallinta sekä hyväksymismenettelyt,
arviointi ja jälkiseuranta. Suunnitelman ansiosta projektin kaikilla
osapuolilla on yhteinen käsitys siitä,
mitä otetaan käyttöön ja millä tavalla vaatimukset täytetään.
Työpajatyöskentelyä
Erikoissuunnittelija Hanna Salmisen
(Puolustushallinnon rakennuslaitos)
vetämässä työpajassa käsiteltiin
ideoita ja hyviä käytäntöjä tiedonhallintajärjestelmän onnistuneeseen
käyttöönottoon. Työpajan aluksi
valittiin neljä käyttöönoton kannalta
keskeistä teemaa, joita lähdettiin
työstämään yhdessä.
Tiina Leinonen, Millog. Kuva: Juha Henriksson.
toteutettiin ketterästi. Leinosen
kokemusten mukaan näille myöhemmille käyttöönotoille on ollut
eduksi, että mukana on ollut useampia henkilöitä – sekä loppukäyttäjiä että järjestelmää ymmärtäviä.
Tärkeää on myös, että prosessille
on määritelty omistaja ja että järjestelmällä on selkeä paikka arkkitehtuurissa. Hyvä tiedottaminen,
asioiden visualisointi kuvien avulla
ja vaihtoehtoisten toimintatapojen
poistaminen ovat myös edistäneet
käyttöönottojen onnistumista.
Triplanin hallintamalli
Tuotepäällikkö Milla Viitanen Triplanilta kertoi yhtiön käyttöönottoprojektien hallintamenetelmästä,
joka pohjautuu Triplanin omaan
laatukäsikirjaan, erityisesti projektinhallinnan prosessin laatukuvaukseen. Samaa vakioitua mallia
voidaan käyttää kaikkiin Triplanin

22

tuotteisiin, mutta mallissa on myös
huomioitu toimitussisällöiltään ja
laajuudeltaan erilaiset projektit.
Käyttöönottomalli on erityisesti
projektipäällikön tehtäviä ohjaava
työkalu, mutta siitä on apua myös
asiakkaille, sillä mallissa on kuvattu
esimerkiksi prosessin kriittiset osaalueet. Koko käyttöönoton elinkaari
on huomioitu, ja malli sisältää projektinhallinnan prosessikuvauksen,
projektisuunnitelman ja koulutussuunnitelman. Prosessikuvaus kuvaa
projektin keskeiset työvaiheet,
projektipäällikön vastuulla olevat
tehtävät niihin liittyen sekä kunkin
työvaiheen hyväksymiskriteerit ja
yhteydet muihin prosesseihin.
Projektisuunnitelma ohjaa projektin tehtäviä, vastuita ja vaiheistusta.
Suunnitelma täsmentyy projektin
käynnistyksen yhteydessä ja sitä ylläpidetään koko projektin ajan. Siinä

Ensimmäiseksi pohdittiin, miten
henkilöstö saadaan sitoutettua
projektiin. Esille nostettiin esimerkiksi käyttäjien osallistaminen ja
motivoiminen. Uuden järjestelmän
omaksumista saattaa edistää myös
se, ettei vaihtoehtoisia (vanhoja)
toimintamalleja enää hyväksytä.
Johdon tulee seistä projektin takana
– onnistutaan tai epäonnistutaan
yhdessä!
Toisena teemana nostettiin esille
viestinnän merkitys. Henkilöstö
voidaan mykyisin tavoittaa monien erilaisten kanavien välityksellä
(esim. blogit, videot, webinaarit,
aamukahvit, Skype-klinikat) eikä
huumoriakaan pidä unohtaa. Myös
tarinallisuutta, visuaalisuutta ja käyttäjäkokemuksia kannattaa hyödyntää viestinnässä. Tärkeää on palkitseminen: tykkää, kiitä ja kommentoi.
Työpajassa pohdittiin myös keinoja ”myydä” projekti henkilöstölle.
Viestinnässä voidaan esimerkiksi
tuoda esille, miten uusi järjestelmä
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Työpajatyöskentelyä. Kuva: Juha Henriksson.
helpottaa työntekijöiden käytännön
arkea tai parantaa etätyömahdollisuuksia. Ensivaikutelma on tärkeä,
joten tekniikan täytyy toimia jouhevasti ja virheettömästi demoissa,
koulutuksissa ja käyttöönottotilaisuuksissa.
Viimeisenä teemana käsiteltiin projektiryhmän työskentelyä. Ohjausryhmän ja projektiryhmän vastuut
ja valtuudet on määriteltävä selkeästi ja roolitus on mietittävä tarkasti. Miten ”hankalat” asiat käsitellään
ja kenellä on esimiesvastuu projektiryhmässä? Miten valitaan oikeat
työkalut ja menetelmät esimerkiksi
tehtävänhallintaan ja projektien
suunnitteluun? Yhteiset pelisäännöt,
retrot ja säännölliset palaverit ovat
tärkeitä.
Case Fingrid
Anna Hannosen esityksen aiheena
oli dokumenttihallintajärjestelmän
käyttöönotto Suomen sähkönsiirron kantaverkkoa ylläpitävässä
Fingridissä. Hannosen mukaan
dokumenttienhallinnan lähtötilanteessa haasteena oli se, että tieto
oli yrityksessä siiloutunut, jonka
seurauksena se ei ollut kaikkien
saatavilla. Uuden järjestelmän vi-
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siona olikin, että ”kaikki relevantti
tieto on aina kaikkien tehokkaasti
käytettävissä”.
Keskeinen osa järjestelmän käyttöönottoa oli projektin ositus. Ensimmäiseen päävaiheeseen kuuluivat ratkaisun suunnittelu ja toteutus, integraatiot, testaus ja pilotointi.
Toinen päävaihe sisälsi puolestaan
esimerkiksi työpajoja ja sen tarkoituksena oli ottaa M-Files käyttöön
kaikkien sisäisten loppukäyttäjien
kanssa. Käyttöönotossa hyödynnettiin kyselytunteja, aktiivista viestintää ja koulutuksia. Avun pyytämisen
tuli olla helppoa. Hannosen mukaan
on tärkeää miettiä, miten ja kenelle
viestii. Keskeistä on yhdessä tekeminen ja lähelle meneminen.
Suuryritysten näkökulma
Päivän viimeisestä esityksestä vastasi Liikearkistoyhdistyksen puheenjohtaja Mikko Hyvärinen, joka on
toiminut Nokian dokumentinhallinta- ja arkistointitehtävissä vuodesta
2008 lähtien. Hyvärisen vastuulla
ovat nykyisin muun muassa arkistointimääräykset sekä koko Nokian
”Document and Records Management Policy”.

Hyvärinen puhui tiedonhallintaprojekteista erityisesti isompien yritysten näkökulmasta. Hänen mukaansa
globaalisti toimivassa yrityksessä
ei yleensä ole yhteistä kattavaa
toimintakulttuuria, mikä saattaa
ulottua tietojärjestelmien käyttöön
asti. Myös jatkuvat organisaatiomuutokset, yrityskaupat sekä alati
muuttuva lainsäädäntö maailmalla
tuovat omat haasteensa.
Hyvärinen totesi, että uusien järjestelmien käyttöönottoon liittyviä
ongelmia voidaan ehkäistä esimerkiksi korkeimman johdon näkyvällä tuella. Myös mahdollisimman
varhainen kommunikointi organisaatiossa on tärkeää. On eduksi,
jos pystytään identifioimaan ajoissa
avainhenkilöt eli ne henkilöt, jotka
tuntevat keskeiset toimintatavat
ja voivat osaltaan kouluttaa muita.
Suuryritysten tiedonhallintaprojektit ovat usein ”yllätyksiä täynnä”.
Hyvällä riskienhallinnalla ja suunnittelulla voidaan kuitenkin yleensä
minimoida mahdolliset vahingot.
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ARKISTOT

Vuoden arkistoteko 2019

A

rkistojen päivän toimikunta on valinnut vuoden 2019 arkistoteoksi
tutkija Marjaliisa Hentilän ja tutkija Mikko Kosusen toimittaman teoksen Demokratian muisti.
Työväen arkisto 110 vuotta.
Työväen arkiston kahden tutkijan,
Marjaliisa Hentilän ja Mikko Kosusen johdolla tuotettu historiateos
on moniulotteinen. Teoksen ensimmäisessä osassa kuvataan arkiston
kokoelmien kehitystä, arkiston
johtoa, henkilökuntaa, tiloja ja toimintaa sekä kotimaisia ja kansain-

välisiä verkostoja. Toisessa osassa
käsitellään arkiston tämän päivän
toimintaa: työntekijät kirjoittavat
arkistourastaan ja työstään sekä
vastuullaan olevista kokoelmista,
eikä pitkäaikaisia projektityöläisiäkään ole unohdettu. Teoksen ote on
sympaattisella tavalla demokraattinen – työväenliikkeen arkiston
historia ei sivuuta työn tekijöitä.
Arkistojen päivän toimikunta toteaa perusteluissaan: "Demokratian
muisti.Työväen arkisto 110 vuotta
-teos on arkistoalalla merkkitapaus.
Tällaisia ei enää juuri tehdä, on siitä

kuultu luonnehdinta. Nyt on kuitenkin tehty."
Arkistojen päivän toimikunta päätti
lisäksi jakaa yhden kunniamaininnan.
Se myönnettiin usean kirjasto-, arkisto- ja museoalan edustajan muodostamalle KAM-juridiikkaryhmälle
tämän proaktiivisesta työstä kulttuuriperintöaineistojen oikeudellisen aseman selvittämiseksi. Ryhmän
julkaisemat suositukset ovat jo nyt
keskeinen ohjenuora noudatettaessa em. alojen tietosuojaa.

Vuoden arkistoteko 2019 -palkinnon vastaanottivat Tieteiden talolla Arkistoyhdistyksen seminaarissa 30.10.2019 vasemmalta Petri Tanskanen, Mikko Kosunen ja Marjaliisa Hentilä, Työväen Arkisto.
Kunniamaininnan vastaanottivat KAM-juridiikkaryhmän puolesta Juha Henriksson (Musiikkiarkisto) ja
Jonas Lång (SLS). Kuva: Jouni Eerola, Musiikkiarkisto.
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LIIKEARKISTOYHDISTYS

Juhlat tulossa! Liikearkistoyhdistys
pian kuusikymppinen
Toni
Suutari
Sihteeri
Liikearkistoyhdistys

L

iikearkistoyhdistys on
perustettu 13. joulukuuta
vuonna 1960. Ensi vuonna yhdistys täyttää siis jo
kuusikymmentä vuotta. Hallitus
ja toimikunnat ovat aloittaneet
valmistautumisen, ja loppuvuoden aikana varmasti saadaan jo
ennakkotietoja, milloin, missä ja
miten juhlia vietetään.

Juhlia odotellessa
Kymmenen vuotta sitten on juhlittu
Ostrobotnialla juhlaseminaarin ja
iltajuhlan merkeissä. Faili 4/2010 on
juhlanumero, jossa yhdistyksen vaiheet sekä 18.11.2010 juhlallisuudet
ovat esillä sanoin ja kuvin. Kannattaa kaivaa tuo numero esiin, jos se
on vielä tallessa, ja muistella hiukan
menneitä. Olisi kiva saada talteen
yhdistyksen toimintaan liittyviä
muistikuvia ja kertomuksia täydentämään sitä kuvaa, jonka hallituksen
ja toimikuntien pöytäkirjat ja muut
viralliset dokumentit välittävät.
Yhdistyksen arkisto on Elkassa
ja kattaa vuodet perustamisesta
alkaen, mutta aukkojakin on.Vaikkapa yhdistyksen lehden vanhimpia
numeroita ei taida olla aivan kaikkia

Liikearkistoyhdistyksen perustamista valmistelevan toimikunnan kokous Suomen Sokeri Oy:ssä 1960. Henkilöt vasemmalta johtaja Reima Raita Suomen Sokeri Oy:stä, professori Huugo Raninen kauppakorkeakoulusta, maisteri Kai Kaila SOK:sta ja maisteri Olavi Alanen
Alkosta. Kuva: Alpo Salmela / LAY:n arkisto, ELKA.
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tallessa, ja eri tilaisuuksissa otetuista valokuvista aika harva lienee
päätynyt arkistoon.Vapaamuotoisia
muisteluksia, asiakirjoja, valokuvia ja
muuta yhdistykseen liittyvää ”spaineistoa” voi toimittaa minulle sähköpostitse (sihteeri@liikearkistoyhdistys.fi) tai laittaa paperipostissa
yhdistyksen osoitteeseen (PL 251,
00101 Helsinki). Alkuperäisistä ei
välttämättä tarvitse luopua, voidaan
skannata yhdistykselle digikopiot.
Kuusi vuosikymmentä
Matti Lakio on kirjoittanut Liikearkistoyhdistyksen historiasta
Failissa 4/2010. Hänen mukaansa
ensimmäinen neuvottelu yhdistyksen perustamisesta käytiin 9.9.1960
Valtionarkistossa valtionarkistonhoitaja, professori Yrjö Nurmion johdolla. Perustamiskokous
pidettiin 13.12.1960 Helsingissä
kauppakorkeakoulun ravintolassa.
Kokouksen puheenjohtajana toimi
kauppakorkeakoulun professori
Huugo Raninen, josta tuli myös
yhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja. Ensimmäiset Liikearkistopäivät järjestettiin vuonna 1962,
ja koulutustoiminta alkoi vuonna
1965. Liikearkistolehti alkoi ilmestyä
1964 pienenä lehdykkänä, mutta
pian se vakiinnutti ammattilehden
asemansa, ja ilmestyminen jatkuu
edelleen, vuonna 1994 nimi vain
vaihtui asuun Faili. Perustamiskokouksessa esitettiin amerikkalainen
arkistonhoidon merkitystä kuvaava
filmi It must be somewhere. Ehkäpä
sekin vielä jostakin löytyy 60-vuotisjuhlissa katsottavaksi…
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- tuoteperhe
Suomalaista
osaamista ja laatua
koko toimitusketjun
alusta loppuun.
FAILI 4/2019

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

DISECIN
ARKISTOPALVELU
• Luotettavia arkistonhallintaratkaisuja
• Tallennus- ja säilytyspalveluita
• Koulutusta ja konsultointia
• Digitointia
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Suomalaista suunnittelua
Turvalliset ja tukevat
Tyylikkäät ja kevyesti
liikuteltavat
Yksilölliset ratkaisut
Kokemuksella ja ammattitaidolla
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