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Haluan kiittää Arkistojen 
päivän toimikuntaa, joka 
myönsi Vuoden arkisto-
teko -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.

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

Kunniamaininnan perusteluissa kii-
tettiin ryhmäämme ”proaktiivisesta 
työstä kulttuuriperintöaineistojen 
oikeudellisen aseman selvittämi-
seksi”. Olemmekin yrittäneet olla 
aloitteellisia ja toimia ennakoivasti. 
Olemme antaneet lausuntoja ja 
pyrkineet muutenkin vaikuttamaan 
lakien valmistelutyöhön. 

Juridiikkaryhmän vapaaehtoisen 
työn tuloksena syntyi myös suosi-
tus ”Tietosuoja KAM-sektorilla”, 
jonka tarkoituksena on auttaa 
kirjastoja, museoita ja arkistoja 
suunnittelemaan, kehittämään ja to-
teuttamaan henkilötietojen suojaa 
omassa toiminnassaan. Suositus on 

julkaistu juridiikkaryhmän verkkosi-
vuilla (musiikkiarkisto.fi/kam).

Kiitos Vuoden arkistoteko -kunnia-
maininnasta kuuluu koko juridiikka-
ryhmälle, jossa on mukana pitkälti 
toistakymmentä lainsäädännön ja 
kulttuuriperinnön asiantuntijaa. On 
ollut ilo työskennellä heidän kans-
saan. Olemme osoittaneet, että 
yhteistyössä on voimaa!

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

Vuoden arkistoteko -tunnustukset 
jaettiin Arkistoyhdistyksen syys-
seminaarissa, jonka teemana oli 
tänä vuonna uusi tiedonhallintalaki. 
Aihepiiriä käsiteltiin monipuolisesti 
eri näkökulmista. Ääneen pääsivät 
esimerkiksi lain toimeenpanosta 
vastaava valtionvarainministeriö, 
Kansallisarkisto, arkistoinnin ja tie-
donhallinnan ammattilaiset, histori-
antutkijat sekä organisaatiot, joi-
den toimintaan uusi laki vaikuttaa. 
Esimerkiksi Pekka Henttosen esitys 
antoi itselleni paljon ajattelemisen 
aihetta. Mikäli ette päässeet semi-
naariin, niin voitte katsoa esitysten 
tallenteet Musiikkiarkiston Youtube-
kanavalta, jossa ne julkaistaan mar-
raskuun aikana.

Valtionvarainministeriön Riitta 
Autere korosti seminaariesityk-

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 tiedonhallin-
tayksikössä on määritelty tiedon-
hallinnan toteuttamiseen liittyvien 
tehtävien vastuut. Johto on myös 
vastuussa ajantasaisista ohjeis-
ta, koulutuksesta, asianmukaisista 
työvälineistä ja valvonnasta. Johdon 
vastuut on määritelty lain 4 pykäläs-
sä. Jäin Autereen esityksen jälkeen 
miettimään, onko kaikkien niiden 
organisaatioiden, joita tiedonhallin-
talaki koskee, johto varmasti tietoi-
nen siitä, että yllä mainitut vastuut 
astuvat voimaan jo 1.1.2020.

Pidän kovin ongelmallisena tämän 
hetken tilannetta, jossa arkistointiin 
liittyvät asiat jätettiin uuden tie-
donhallintalain ulkopuolelle. Miten 
sovitetaan yhteen vanha arkistolaki 
ja uusi tiedonhallintalaki? Arkistola-
kia olisi uudistettava, mutta tehtävä 
ei varmasti ole helppo – sen verran 
paljon kriittistä palautetta arkis-
tointiin liittyvät asiat saivat, kun ne 
olivat vielä mukana tiedonhallinta-
lain valmistelussa. Prosessi on kui-
tenkin vietävä loppuun saakka, jotta 
varmistettaisiin kulttuuriperinnön ja 
tutkimuksen kannalta merkittävien 
tietojen koko elinkaaren hallinta, 
tietojen synnystä aina arkistointiin 
saakka.

PÄÄKIRJOITUS

Arkistotekoja ja tiedonhallintaa

Juha
Henriksson
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TAPAHTUMAT

Time Machine konferenssi Dresdenissä

Dresdenissä järjestettiin 
10.–11.10.2019 Time 
Machine -hankkeen 
vuotuinen konferens-

si, joka keräsi noin 300 osan-
ottajaa eri puolilta Eurooppaa. 
Konferenssia edeltävänä päivänä 
9.10.2019 oli lisäksi Time Ma-
chine Organisaation perustava 
kokous. 

Time Machine (timemachine.eu) on 
Euroopan ja maailmankin mittakaa-
vassa ainutlaatuisen kunnianhimoi-
nen ja laaja hanke, jonka tavoitteena 
on kehittää innovatiivisia ratkaisuja, 

joilla Euroopan arkistoissa, kirjas-
toissa ja museoissa säilytettävät 
kulttuuriperintöaineistot voidaan 
saattaa laajassa mitassa digitaaliseen 
muotoon. Digitoituja aineistoja 
voidaan tutkia ja visualisoida uusilla 
tavoilla esimerkiksi tekstin- ja hah-
montunnistusta sekä 3D-mallinnus-
ta hyödyntäen.

Time Machine -hanke on jaettu 
neljään peruspilariin, joista en-
simmäisen tavoitteena on tuottaa 
laajoja digitaalisia kulttuuriperintö-
aineistoja, jotka ovat yhdenmukaisia 
ja standardisoituja. Samaan aikaan 
kehitetään tietojenkäsittelyn mene-
telmiä, joiden avulla voidaan tutkia 
ja tarjota käyttöön digitaalista kult-
tuuriperintöä.

Toisessa pilarissa keskitytään Time 
Machine -palveluiden käytännön 
toimintaan ja luodaan tarvittava 
infrastruktuuri kulttuuriperinnön 

laajamittaista digitointia sekä da-
tan käsittelyä ja simulointia varten. 
Toiseen pilariin sisältyvät myös ns. 
Local Time Machinet. Tällä hetkellä 
tiettyyn maantieteelliseen aluee-
seen (esim. kaupunki) keskittyviä 
Time Machine -palveluita on toteu-
tettu noin kaksikymmentä, ja monia 
muita on suunnitteilla. Kannattaa 
katsoa Youtubesta sveitsiläisen 
Sionin kaupungin aineistoihin 
perustuvan ”Sion Time Machinen” 
esittelyvideo, josta selviää, millai-
nen paikallinen Time Machine voi 
visuaalisimmillaan olla (https://www.
youtube.com/watch?v=ULZ2Cggc-
l8). 

Kolmannen pilarin tavoitteena on 
projektin tulosten jakaminen laajas-
ti ja monipuolisesti. Tutkimuksen ja 
koulutuksen tukeminen on kes-
keisessä roolissa, mutta sen lisäksi 
Time Machinen tulokset palvelevat 
esimerkiksi GLAM-organisaatioita 

Juha 
Henriksson
Arkistonjohtaja
Musiikkiarkisto

Vanha kulttuurikaupunki Dresden on restauroitu entiseen loistoonsa. Kuva: Juha Henriksson.
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(galleriat, kirjastot, arkistot ja muse-
ot), luovia teollisuudenaloja, älykäs-
tä matkailua, älykkäitä kaupunkeja ja 
kaupunkisuunnittelua sekä maan-
käyttö- ja aluepolitiikkaa.

Time Machinen neljäs pilari, ”inno-
vaatio ja tiedotus”, palvelee koko 
projektia. Sen tarkoituksena on 
vastata monenlaisiin hankkeeseen 
liittyviin käytännön kysymyksiin: 
Mitä juridisia kysymyksiä ja rajoi-
tuksia digitaaliseen kulttuuriperin-
töön liittyy? Miten lainsäädäntöä 
pitäisi kehittää? Mistä saadaan Time 
Machinelle ja siihen liittyville paikal-
lisille hankkeille tarvittava rahoitus? 
Kuinka säilytetään dataa kestävällä 
tavalla? Miten kerrotaan asiantun-
tijoille ja kansalaisille hankkeesta ja 
sen tuloksista? 

Time Machine -hanke on kilpail-
lut Euroopan Komission peräti 
miljardin euron ns. FET Flagship 
-rahoituksesta. Satojen hankkeiden 
joukosta Time Machine selvisi viime 
keväänä kuuden finalistin joukkoon, 
ja se sai hakemusten väliarvioinnis-
sa parhaan mahdollisen arvosanan 
15/15. Valitettavasti Komissio on 
kuitenkin päättänyt, ettei se ota-
kaan 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 konfe-
renssia perustettiin Time Machine 
Organisaatio eli TMO, johon on 
tähän mennessä liittynyt jo lähem-
mäs 400 organisaatiota eri puolilta 
Eurooppaa. Mukana on gallerioita, 
arkistoja, museoita ja kirjastoja, 
mutta myös esimerkiksi yliopisto-

ja, tutkimuslaitoksia ja kaupallisia 
yrityksiä. 

Perustavassa kokouksessa TMO:n 
presidentiksi valittiin Frédé-
ric Kaplan (Ecole polytechnique 
fédérale de Lausanne) ja vara-
presidenteiksi 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.  Arbit-
ration paneeliin, jonka tehtävänä on 
sovitella mahdollisia jäsenten välisiä 
erimielisyyksiä.

Varapuheenjohtaja Thomas Aigne-
rin mukaan ”TMO on verkosto, 
jonka tavoitteena on saada aikaan 
teknologisia läpimurtoja, kun käsi-
tellään menneisyyden historiallisia 
asiakirjoja. TMO:ssa on aivan uutta 
se, että se aikoo kehittää ja käyt-
tää tekoälyä, jotta voitaisiin luoda 
ja tulkita menneisyyden big dataa. 
Pelifirma Ubisoftin kaltaiset yrityk-
set 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 lähivuosi-
na merkittäviä avustuksia. Paljon 
nimittäin saadaan joka tapauksessa 
aikaan, kun sadat TMO:n jäsenor-
ganisaatiot tekevät yhteistyötä sekä 
jakavat osaamista, palveluita ja hyviä 
käytäntöjä. 

Time Machine Conference

Time Machine konferenssi järjestet-
tiin Deutsches Hygiene-Museumin 
tiloissa. Dresden oli mainio valinta 

konferenssipaikaksi, sillä kaupungin 
historia on ainutlaatuinen. Vanha 
keskusta pommitettiin toisen maail-
mansodan aikana lähes täysin maan 
tasalle, mutta kaupunki on noussut 
tuhkasta kuin Feeniks-lintu. Tuntuu 
uskomattomalta, miten hienoksi 
historialliset rakennukset on pys-
tytty restauroimaan, kun on nähnyt 
vuonna 1945 otettuja valokuvia 
Dresdenistä. Kaupungin ylpeys 
Frauenkirche oli pelkkä kivikasa 
vielä Saksojen yhdistyessä vuonna 
1989, mutta nyt kirkko nousee jäl-
leen ylväänä korkeuksiin entisessä 
loistossaan.

Konferenssin ytimessä olivat panee-
likeskustelut, jotka liittyivät Time 
Machinen tiekarttaan sekä yleisem-
min digitaaliseen kulttuuriperin-
töön. Sen lisäksi kuultiin Keynote-
esitelmiä, joista ensimmäisen piti 
TMO:n presidentti Frédéric Kap-
lan. Hänen inspiroivan esitelmän-
sä 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 alus-
tuksen, jonka jälkeen keskusteltiin 
yhdessä aiheesta. Itse olisi toivonut 
tähän rakenteeseen edes hieman 
vaihtelua. Nyt alustukset venyivät 
usein sen verran, että varsinaiseen 
keskusteluun oli käytettävissä tur-
han niukasti aikaa. Toisaalta monet 
alustukset olivat niin kiinnostavia, 
että asiasta olisi ollut mukava kuulla 
hieman pitempäänkin. 

Torstain ensimmäisessä paneelis-
sa 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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Verwayen (Europeana) keskusteli-
vat kiinnostavasti eurooppalaisesta 
digitaalisesta kulttuuriperinnöstä ja 
sen rahoituksesta. EU:ssa vaikuttaisi 
olevan yllättävänkin paljon rahoi-
tuskanavia kulttuuriperintöhank-
keille, mutta sopivan avustushaun 
löytäminen erilaisten tukimuotojen 
viidakosta ei välttämättä ole kovin 
helppoa.

Kaikkiaan neljä konferenssin panee-
likeskustelua esitteli Time Machinen 
tiekarttaa ja hankkeen neljää pe-
ruspilaria. Keskustelussa oli mukana 
pilareiden vetäjien lisäksi erilaisten 
sidosryhmien edustajia. Tämän 
tyyppinen esittely ja keskustelu oli 
varmasti hyödyllinen useimmille 
kuulijoille, sillä Time Machinen tie-
kartta on noin 150 sivun laajuinen 
eikä teksti ole kaikkein helppolu-
kuisinta. Keskusteluissa tuli myös 
hyvin esille se, ettei Time Machinea 
rakenneta tyhjästä, vaan hanke 
tekee tiivistä yhteistyötä muiden 

kultuuriperintö- ja tutkimushank-
keiden kuten Europeanan, Clarinin 
ja JPI-CH:n kanssa. 

Mukana paneelikeskusteluissa oli 
myös Time Machinen tulevia käyttä-
järyhmiä kuten opettajia ja tutki-
joita. Perjantain paneelissa nähtiin 
myös suomalaisväriä, sillä keskus-
teluun osallistuivat suomalaisia 
historian opettajia ja kansainvälistä 
Euroclio-järjestöä edustanut Riitta 
Mikkola sekä Helsingin yliopiston 
digitaalisten ihmistieteiden apu-
laisprofessori 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 visu-
alisointi (esim. 3D objektit), jossa 
mediataloilla on varmasti paljon 
annettavaa hankkeelle. 

Kahdessa ”Lighting talks” -sessios-
sa 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 to-
teutettu identtisen konseptin mu-
kaisesti, vaan niissä on varsin paljon 
eroja esimerkiksi visuaalisuuden ja 
interaktiivisuuden suhteen. Lisätie-
toja: https://www.timemachine.eu/
time-machines/. 

Torstaipäivän viimeisen Keynote-
puhujan Jefferson Baileyn (Internet 
Archive) epäkiitollinen tehtävä oli 
aloittaa esityksensä vasta klo 18 
jälkeen illalla. Yleisön vastaanotto-

Konferenssi järjestettiin Deutsches Hygiene-Museumissa. Kuva: Juha Henriksson.
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kyky oli tässä vaiheessa jo koetuk-
sella, sillä konferenssi oli alkanut jo 
klo 9 aamulla. Bailey oli kuitenkin 
erinomainen esiintyjä, joka pystyi 
pitämään yleisön hereillä, vaikka 
monen mielessä jo väikkyi puo-
lentoista tunnin kuluttua alkanut 
iltaohjelma upeassa Dresdenin lin-
nassa. Internet Archive on ilmainen, 
yleishyödyllinen palvelu, josta on 
haettavissa paitsi arkistoituja verk-
kosivuja, myös esimerkiksi digitoitu-
ja kirjoja, elokuvia, tietokoneohjel-
mia ja musiikkia.

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

tella sovellettavan myös esimerkiksi 
paikallisten Time Machine -palvelui-
den visualisointiin.

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

TMO:n jäseneksi?

Suomesta Time Machine Organi-
saatioon ovat lokakuun puoliväliin 
mennessä liittyneet Aalto-yliopisto, 
Helsingin yliopisto (Helsinki Center 
for Digital Humanities), Citynomadi 
Oy, Kansallisarkisto, Kansalliskirjas-
to, Kansallismuseo, Musiikkiarkisto 
ja Svenska Litteratursällskapet i Fin-
land. Toivottavasti mukaan saataisiin 
muitakin, sillä Time Machine tarjoaa 
erinomaiset mahdollisuudet ver-
kostoitumiseen. TMO:n sääntöjen 

mukaan jäseneksi voivat liittyä paitsi 
organisaatiot, myös aihepiiristä kiin-
nostuneet henkilöt.

TMO:n jäsenkategorioita on kolme. 
Täysjäsenet (Founding member-
ship) ovat automaattisesti mukana, 
mikäli hanke pääsee rahoituksen 
piiriin. Täysjäsenet maksavat kerta-
luonteisesti 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 tek-
nologiaa. Liitännäisjäsenyys (Asso-
ciated membership) on ilmainen. 
Liitännäisjäsenet voivat myös käyt-
tää hankkeessa kehitettyä tekno-
logiaa, mutta he eivät pääse varsi-
naisen rahoituksen piiriin. Jäsenyys 
on mahdollista vaihtaa ylempään 
kategoriaan milloin tahansa.

Lisätietoja hankkeesta saa Kansallis-
arkiston Tomi Ahorannalta, joka toimii 
Suomen Time Machine -yhteyshenkilö-
nä (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.



FAILI 4/2019 FAILI 4/2019 2120

TAPAHTUMAT

Käyttöönoton teemapäivä

Liikearkistoyhdistys järjesti 
26.9.2019 teemapäivän 
tiedonhallinnan järjes-
telmien käyttöönotosta. 

Paikkana oli Scandic Simonkent-
tä 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 kahdenkymme-
nen vuoden konsultointikokemus 
dokumenttien hallinnasta ja siihen 

liittyvien järjestelmien käyttöön-
otosta.  Anttila korosti tiedonhal-
lintasuunnitelman merkitystä. Kun 
järjestelmätoimittaja tulee yrityk-
seen, hänen ensimmäinen kysymyk-
sensä on usein, onko tiedonhallin-
tasuunnitelma siinä kunnossa, että 
se voidaan ”imaista” uuteen säh-
köiseen järjestelmään. Paperimaail-
man suunnitelmat eivät välttämättä 
kelpaa, sillä niissä voi olla ehdolli-
suuksia, joita ei voi suoraan siirtää 
sähköiseen muotoon.

Perinteisessä käyttöönottomallis-
sa loppukäyttäjät ovat tarpeiden 
kartoitusvaiheen jälkeen seuraavan 
kerran mukana vasta toteutuksen 
käyttöönotossa. Jos prosessi kestää 
pitempään, on vaarana, ettei loppu-
käyttäjien tarve olekaan enää välttä-
mättä sama kuin tarvekartoitusvai-
heessa. Ongelma voidaan ratkaista 
käyttämällä ketterän kehityksen 
menetelmiä, esimerkiksi kahden 
viikon sprinttejä, jolloin käyttä-

jät pääsevät mukaan toteutuksen 
monessa eri vaiheessa. Anttilan 
mukaan ketterän kehityksen malli 
sopii kuitenkin huonommin valmis-
ohjelmistojen käyttöönottoprojek-
teihin. Silloin on mahdollista käyttää 
ns. hybridimallia, jolloin järjestelmä 
määritellään kuten vesiputous-
mallissa, mutta rakentamisvaihetta 
tehdään lyhyemmissä sykleissä.

Projektin hallinta

Mika Purola toimii Projekti-Insti-
tuutin projektijohtamisen konsult-
tina. Hän on valmentanut yksityisen 
ja julkisen sektorin organisaatioita 
projektijohtamiseen, ohjausryhmä-
toimintaan ja ihmisten johtamiseen. 
Purola korosti projektin asettamis- 
ja suunnitteluvaiheen merkitystä, 
sillä hänen mukaansa 80 % projek-
teissa lähtee pieleen jo alkuvaihees-
sa. Purola myös totesi, että monissa 
projekteissa omistajuus on kateissa, 
Omistaja kuitenkin vastaa aina siitä, 
miksi projekti ylipäätään on ole-
massa ja mitä ollaan tekemässä ja 
miksi.

Projektin lopullinen laajuus suun-
nitellaan osittamalla. Projekti 
jaetaan työpaketteihin, ja samalla 
määritellään tehtävien järjestys ja 
loogiset riippuvuudet sekä mää-
ritellään niihin käytetty aika. On 
tärkeää huomata, että aika tulee 
määritellä paitsi työtunneissa, myös 
kalenteriaikana. Purolan mukaan 
kalenteriajan merkitys onkin pro-
jektin hallinnan kannalta yleensä 
työvaiheisiin käytettävää työtun-
timäärää tärkeämpi. Niin sanotun 
kriittisen polun määritteleminen Juha Anttila avasi teemapäivän. Kuva: Juha Henriksson.

Juha 
Henriksson
Arkistonjohtaja
Musiikkiarkisto
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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 lisäämäl-
lä resursseja.

Muutos ja sen johtaminen

Eeva Kiiskinen toimii Goforella or-
ganisaatiomuotoilun, asiakaskeskei-
sen kulttuurin ja muutosjohtamisen 
asiantuntijana. Hänen esityksensä 
aiheena oli muutosjohtaminen 
tietojärjestelmien käyttöönotto-
projekteissa. Kiiskinen totesi, että 
75–80 % muutoksista arvioidaan 
jälkeenpäin epäonnistuneiksi. Mo-
nesti syynä on se, etteivät työnte-
kijät lähde kunnolla mukaan muu-
tokseen 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 tar-
vitaan uusia väyliä. Kiiskinen korosti, 
että työn merkityksellisyys on kaik-
kien 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 projek-
tin kriittisiin vaiheisiin. Myös viestin-
tä on keskeisessä roolissa: ennakoi-
va tieto tulisi jakaa heti, ja erityisesti 
tulisi jo etukäteen pohtia vastauksia 
mahdollisiin ”miksi?”-kysymyksiin.

Erilaisia käyttöönottopro-
sesseja

Tietojärjestelmäpäällikkö Tiina Lei-
nonen kertoi kokemuksia Millogin 
käyttöönottoprojekteista. Hänen 
esimerkeistään kävi ilmi, että tie-
donhallinnan järjestelmiä on Millo-
gissa otettu käyttöön yllättävänkin 
erilaisilla prosesseilla. Esimerkiksi 
M-Files otettiin aluksi käyttöön 
vain yhdellä toimipaikalla ja yhteen 
tarpeeseen. Kun sen käyttöä alet-
tiin laajentaa, ei määritelty selkeitä 
käyttöönottoprojekteja eikä jär-
jestelmällä ollut selkeää paikkaa 
tietojärjestelmäarkkitehtuurissa. 
Sen seurauksena käyttöönotto 
herätti vastarintaa ja uudet käyttä-
jät kokivat järjestelmän vaikeakäyt-
töiseksi, kun taas järjestelmään jo 
aikaisemmin perehtyneet saattoivat 
olla hyvinkin tyytyväisiä.

Vuosisuunnittelutyökalun käyttöön-
otto toteutettiin vesiputousmal-
lin mukaisesti, jossa pieni ryhmä 
– prosessinomistaja, pääkäyttäjä, 
konsultti ja tietojärjestelmäpäällik-
kö – tekivät määrittelyt. Tämäkään 
käyttöönotto ei sujunut ongelmitta, 
sillä työmäärä ja aikataulu ylittivät 
ennalta sovitut. Toisaalta järjestelmä 
saatiin otettua käyttöön kerralla, 
sillä hyvät käyttöohjeet ja prosessi-
kuvaukset tukivat koulutuksia eikä 
vaihtoehtoisia tapoja hoitaa vuosi-
suunnittelua sallittu.

Myyntien käyttöönotossa otet-
tiin myös muutama loppukäyttäjä 
mukaan määrittelytiimiin proses-
sinomistajan ja pääkäyttäjän lisäksi, 
ja käyttöönottoa toteutettiin yksi 
kehitysaskel kerrallaan ketterän 
kehityksen periaatteiden mukaisesti. 
Myöhemmin myös asiakaskohtais-
ten suunnittelutöiden käyttöönotto 

Eeva Kiiskinen kertoi muutosjohtamisesta. Kuva: Juha Henriksson.
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toteutettiin ketterästi. Leinosen 
kokemusten mukaan näille myö-
hemmille käyttöönotoille on ollut 
eduksi, että mukana on ollut use-
ampia henkilöitä – sekä loppukäyt-
täjiä että järjestelmää ymmärtäviä. 
Tärkeää on myös, että prosessille 
on määritelty omistaja ja että jär-
jestelmällä on selkeä paikka arkki-
tehtuurissa. Hyvä tiedottaminen, 
asioiden visualisointi kuvien avulla 
ja vaihtoehtoisten toimintatapojen 
poistaminen ovat myös edistäneet 
käyttöönottojen onnistumista.

Triplanin hallintamalli

Tuotepäällikkö Milla Viitanen Tripla-
nilta kertoi yhtiön käyttöönotto-
projektien hallintamenetelmästä, 
joka pohjautuu Triplanin omaan 
laatukäsikirjaan, erityisesti pro-
jektinhallinnan prosessin laatuku-
vaukseen. Samaa vakioitua mallia 
voidaan käyttää kaikkiin Triplanin 

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 osa-
alueet. Koko käyttöönoton elinkaari 
on huomioitu, ja malli sisältää pro-
jektinhallinnan prosessikuvauksen, 
projektisuunnitelman ja koulutus-
suunnitelman. Prosessikuvaus kuvaa 
projektin keskeiset työvaiheet, 
projektipäällikön vastuulla olevat 
tehtävät niihin liittyen sekä kunkin 
työvaiheen hyväksymiskriteerit ja 
yhteydet muihin prosesseihin. 

Projektisuunnitelma ohjaa projek-
tin tehtäviä, vastuita ja vaiheistusta. 
Suunnitelma täsmentyy projektin 
käynnistyksen yhteydessä ja sitä yl-
läpidetään koko projektin ajan. Siinä 

kuvataan muun muassa projektin 
tavoitteet, tuotokset, projektior-
ganisaatio, toteutuksen aikataulu, 
vaiheistus ja työmääräarvio, riskien-
hallinta sekä hyväksymismenettelyt, 
arviointi ja jälkiseuranta. Suunni-
telman ansiosta projektin kaikilla 
osapuolilla on yhteinen käsitys siitä, 
mitä otetaan käyttöön ja millä taval-
la vaatimukset täytetään. 

Työpajatyöskentelyä

Erikoissuunnittelija Hanna Salmisen 
(Puolustushallinnon rakennuslaitos) 
vetämässä työpajassa käsiteltiin 
ideoita ja hyviä käytäntöjä tiedon-
hallintajärjestelmän onnistuneeseen 
käyttöönottoon. Työpajan aluksi 
valittiin neljä käyttöönoton kannalta 
keskeistä teemaa, joita lähdettiin 
työstämään yhdessä.

Ensimmäiseksi pohdittiin, miten 
henkilöstö saadaan sitoutettua 
projektiin. Esille nostettiin esimer-
kiksi 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 moni-
en erilaisten kanavien välityksellä 
(esim. blogit, videot, webinaarit, 
aamukahvit, Skype-klinikat) eikä 
huumoriakaan pidä unohtaa. Myös 
tarinallisuutta, visuaalisuutta ja käyt-
täjäkokemuksia kannattaa hyödyn-
tää viestinnässä. Tärkeää on palkit-
seminen: tykkää, kiitä ja kommentoi.

Työpajassa pohdittiin myös keino-
ja ”myydä” projekti henkilöstölle. 
Viestinnässä voidaan esimerkiksi 
tuoda esille, miten uusi järjestelmä 

Tiina Leinonen, Millog. Kuva: Juha Henriksson.
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helpottaa työntekijöiden käytännön 
arkea tai parantaa etätyömahdolli-
suuksia. Ensivaikutelma on tärkeä, 
joten tekniikan täytyy toimia jou-
hevasti ja virheettömästi demoissa, 
koulutuksissa ja käyttöönottotilai-
suuksissa.

Viimeisenä teemana käsiteltiin pro-
jektiryhmän työskentelyä. Ohjaus-
ryhmän ja projektiryhmän vastuut 
ja valtuudet on määriteltävä selke-
ästi ja roolitus on mietittävä tarkas-
ti. Miten ”hankalat” asiat käsitellään 
ja kenellä on esimiesvastuu projek-
tiryhmässä? 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 sähkön-
siirron kantaverkkoa ylläpitävässä 
Fingridissä. Hannosen mukaan 
dokumenttienhallinnan lähtötilan-
teessa haasteena oli se, että tieto 
oli yrityksessä siiloutunut, jonka 
seurauksena se ei ollut kaikkien 
saatavilla. Uuden järjestelmän vi-

siona olikin, että ”kaikki relevantti 
tieto on aina kaikkien tehokkaasti 
käytettävissä”.

Keskeinen osa järjestelmän käyt-
töönottoa oli projektin ositus. En-
simmäiseen päävaiheeseen kuului-
vat ratkaisun suunnittelu ja toteu-
tus, integraatiot, testaus ja pilotointi. 
Toinen päävaihe sisälsi puolestaan 
esimerkiksi työpajoja ja sen tarkoi-
tuksena oli ottaa M-Files käyttöön 
kaikkien sisäisten loppukäyttäjien 
kanssa. Käyttöönotossa hyödynnet-
tiin kyselytunteja, aktiivista viestin-
tää ja koulutuksia.  Avun pyytämisen 
tuli olla helppoa. Hannosen mukaan 
on tärkeää miettiä, miten ja kenelle 
viestii. Keskeistä on yhdessä teke-
minen ja lähelle meneminen.

Suuryritysten näkökulma

Päivän viimeisestä esityksestä vasta-
si Liikearkistoyhdistyksen puheen-
johtaja Mikko Hyvärinen, joka on 
toiminut Nokian dokumentinhallin-
ta- ja arkistointitehtävissä vuodesta 
2008 lähtien. Hyvärisen vastuulla 
ovat nykyisin muun muassa arkis-
tointimääräykset sekä koko Nokian 
”Document and Records Manage-
ment Policy”.

Hyvärinen puhui tiedonhallintapro-
jekteista erityisesti isompien yritys-
ten näkökulmasta. Hänen mukaansa 
globaalisti toimivassa yrityksessä 
ei yleensä ole yhteistä kattavaa 
toimintakulttuuria, mikä saattaa 
ulottua tietojärjestelmien käyttöön 
asti. Myös jatkuvat organisaatio-
muutokset, yrityskaupat sekä alati 
muuttuva lainsäädäntö maailmalla 
tuovat omat haasteensa.

Hyvärinen totesi, että uusien jär-
jestelmien käyttöönottoon liittyviä 
ongelmia voidaan ehkäistä esimer-
kiksi korkeimman johdon näky-
vällä tuella. Myös mahdollisimman 
varhainen kommunikointi organi-
saatiossa on tärkeää. On eduksi, 
jos pystytään identifioimaan ajoissa 
avainhenkilöt eli ne henkilöt, jotka 
tuntevat keskeiset toimintatavat 
ja voivat osaltaan kouluttaa muita. 
Suuryritysten tiedonhallintaprojek-
tit ovat usein ”yllätyksiä täynnä”. 
Hyvällä riskienhallinnalla ja suun-
nittelulla voidaan kuitenkin yleensä 
minimoida mahdolliset vahingot.

Työpajatyöskentelyä. Kuva: Juha Henriksson.
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ARKISTOT

Vuoden arkistoteko 2019

Arkistojen päivän toimi-
kunta on valinnut vuo-
den 2019 arkistoteoksi 
tutkija Marjaliisa Henti-

län ja tutkija Mikko Kosusen toimit-
taman teoksen Demokratian muisti. 
Työväen arkisto 110 vuotta.

Työväen arkiston kahden tutkijan, 
Marjaliisa Hentilän ja Mikko Kosu-
sen johdolla tuotettu historiateos 
on moniulotteinen. Teoksen ensim-
mäisessä osassa kuvataan arkiston 
kokoelmien kehitystä, arkiston 
johtoa, henkilökuntaa, tiloja ja toi-
mintaa sekä kotimaisia ja kansain-

välisiä verkostoja. Toisessa osassa 
käsitellään arkiston tämän päivän 
toimintaa: työntekijät kirjoittavat 
arkistourastaan ja työstään sekä 
vastuullaan olevista kokoelmista, 
eikä pitkäaikaisia projektityöläisiä-
kään ole unohdettu. Teoksen ote on 
sympaattisella tavalla demokraat-
tinen – työväenliikkeen arkiston 
historia ei sivuuta työn tekijöitä. 

Arkistojen päivän toimikunta to-
teaa perusteluissaan: "Demokratian 
muisti. Työväen arkisto 110 vuotta 
-teos on arkistoalalla merkkitapaus. 
Tällaisia ei enää juuri tehdä, on siitä 

kuultu luonnehdinta. Nyt on kui-
tenkin tehty."

Arkistojen päivän toimikunta päätti 
lisäksi jakaa yhden kunniamaininnan. 
Se myönnettiin usean kirjasto-, ar-
kisto- ja museoalan edustajan muo-
dostamalle KAM-juridiikkaryhmälle 
tämän proaktiivisesta työstä kult-
tuuriperintöaineistojen oikeudelli-
sen aseman selvittämiseksi. Ryhmän 
julkaisemat suositukset ovat jo nyt 
keskeinen ohjenuora noudatettaes-
sa em. alojen tietosuojaa.

Vuoden arkistoteko 2019 -palkinnon vastaanottivat Tieteiden talolla Arkistoyhdistyksen seminaaris-
sa 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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- tuoteperhe

Suomalaista  
osaamista ja laatua 
koko toimitusketjun  
alusta loppuun.

Lisää meistä www.arkisto2000.fi

LIIKEARKISTOYHDISTYS

Juhlat tulossa! Liikearkistoyhdistys 
pian kuusikymppinen

Liikearkistoyhdistys on 
perustettu 13. joulukuuta 
vuonna 1960. Ensi vuon-
na yhdistys täyttää siis jo 

kuusikymmentä vuotta. Hallitus 
ja toimikunnat ovat aloittaneet 
valmistautumisen, ja loppuvuo-
den 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 vai-
heet sekä 18.11.2010 juhlallisuudet 
ovat esillä sanoin ja kuvin. Kannat-
taa kaivaa tuo numero esiin, jos se 
on vielä tallessa, ja muistella hiukan 
menneitä. Olisi kiva saada talteen 
yhdistyksen toimintaan liittyviä 
muistikuvia ja kertomuksia täyden-
tämään sitä kuvaa, jonka hallituksen 
ja toimikuntien pöytäkirjat ja muut 
viralliset dokumentit välittävät. 

Yhdistyksen arkisto on Elkassa 
ja kattaa vuodet perustamisesta 
alkaen, mutta aukkojakin on. Vaik-
kapa yhdistyksen lehden vanhimpia 
numeroita ei taida olla aivan kaikkia 

Toni
Suutari
Sihteeri
Liikearkisto-
yhdistys

tallessa, ja eri tilaisuuksissa ote-
tuista valokuvista aika harva lienee 
päätynyt arkistoon. Vapaamuotoisia 
muisteluksia, asiakirjoja, valokuvia ja 
muuta yhdistykseen liittyvää ”sp-
aineistoa” voi toimittaa minulle säh-
köpostitse (sihteeri@liikearkisto-
yhdistys.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 Lii-
kearkistoyhdistyksen historiasta 
Failissa 4/2010. Hänen mukaansa 
ensimmäinen neuvottelu yhdistyk-
sen perustamisesta käytiin 9.9.1960 
Valtionarkistossa valtionarkis-
tonhoitaja, professori Yrjö Nur-
mion johdolla. Perustamiskokous 
pidettiin 13.12.1960 Helsingissä 
kauppakorkeakoulun ravintolassa. 
Kokouksen puheenjohtajana toimi 
kauppakorkeakoulun professori 
Huugo Raninen, josta tuli myös 
yhdistyksen pitkäaikainen puheen-
johtaja. Ensimmäiset Liikearkisto-
päivät 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. Perustamiskoko-
uksessa esitettiin amerikkalainen 
arkistonhoidon merkitystä kuvaava 
filmi It must be somewhere. Ehkäpä 
sekin vielä jostakin löytyy 60-vuo-
tisjuhlissa katsottavaksi…

Liikearkistoyhdistyksen perustamista valmistelevan toimikunnan ko-
kous Suomen Sokeri Oy:ssä 1960. Henkilöt vasemmalta johtaja Rei-
ma Raita Suomen Sokeri Oy:stä, professori Huugo Raninen kauppa-
korkeakoulusta, maisteri Kai Kaila SOK:sta ja maisteri Olavi Alanen 
Alkosta. Kuva: Alpo Salmela / LAY:n arkisto, ELKA.
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- tuoteperhe

Suomalaista  
osaamista ja laatua 
koko toimitusketjun  
alusta loppuun.

Lisää meistä www.arkisto2000.fi



ASIANTUNTEVAA, AMMATTIMAISTA JA 
IHMISLÄHEISTÄ PALVELUA VUODESTA 2004

DISECIN 
 ARKISTO-
PALVELU
•  Luotettavia arkistonhallintaratkaisuja

•  Tallennus- ja säilytyspalveluita

•  Koulutusta ja konsultointia

•  Digitointia

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

www.disec.fi

Kasten-kalusteet
kaikkeen säilytykseen

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

• Suomalaista suunnittelua
• Turvalliset ja tukevat
• Tyylikkäät ja kevyesti        

liikuteltavat
• Yksilölliset ratkaisut
• Kokemuksella ja ammatti-

taidolla


