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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.
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Arkistojen tulevaisuus – pitääkö olla huolissaan?

Pekka
Henttonen
Dosentti
Tampereen
yliopisto

KOLUMNI

Kiinalainen opiskelija oli 
Kantonissa huolestunut. 
Hän kysyi, onko arkistoilla 
tulevaisuutta, eivätkö ne 

ole vanhanaikaisia? Dekaani ja minä 
vakuutimme, että arkistoja tarvitaan 
aina. 

Silti arkistot eivät tulevaisuudessa 
välttämättä ole samanlaisia kuin 
tänään. Muutos näkyy massadigi-
tointiprojektissa. Kun viranomaisilla 
ei enää ole paperiarkistoja ja niitä 
säilytetään kansakunnan kulttuuri-
perintönäkin digitaalisessa muodos-
sa, sillä on suuri vaikutus tarvitta-
vaan osaamiseen ja henkilökunnan 
määrään. 

Muutos näkyy myös tiedonhal-
linnan lainsäädännön linjauksissa. 
Visio asiakirjahallinnan toimintaym-
päristöstä on niissä aivan toinen 
kuin mihin meillä on totuttu. Tällä 
hetkellä käydään diskurssien kamp-
pailua siitä, millä ja kenen termeillä 
viranomaisten tiedonhallinnasta 
puhutaan. Samalla paalutetaan am-
mattikuntien välisiä valtakenttiä ja 
toiminnan rajalinjoja, toivottavasti 
luodaan myös yhteisiä toiminta-
alueita.

Pitääkö olla huolissaan? Monet 
ammattikunnassa tuntuvat olevan. 
Jos lainsäädäntö antaa jatkossa toi-
minnalle vähemmän tukea, on ehkä 
ryhdyttävä brändäämään itseään ja 
toimintaansa uudella tavalla. Kun 
vanhoja käsitteitä ei saa käyttää, on 
turvauduttava uusiin toivoen, ettei 
oma toiminta-alue samalla liudennu 
olemattomiin ja talloonnu muiden, 
näkyvämpien tietoammattilaisten 
jalkoihin. Tämä huoli on ehkä aihee-
ton. Ainakaan Mikkelin arkistopäivil-
lä ammattilaisten paneeli ei nähnyt 
ongelmaa.

Craig Gauld kirjoittaa ”Future 
Archives” -kirjassa hieman toisen-
laisesta huolesta. Hän kysyy, ovat-
ko arkistoteorialta ideat lopussa? 
Gauld toteaa, että ensimmäisenä 
mieleen tulevien kirjoittajien – Ter-
ry Cook, Frank Upward, Verne Har-
ris, Eric Ketelaar, Brien Brothman, 
Tom Nesmith, Sue McKemmish, 
Jeannette Bastian ja Randall Jimer-
son – tuotanto on jo vuosien takaa. 
Totta. Tästä joukosta ainakin Cook 
on kuollut ja kaksi eläköitynyt. Silti 
suuri osa tällä hetkellä julkaistavasta 
jatkaa heidän aloittamiaan teemoja: 
kirjoitetaan postmodernisti ammat-
tilaisten roolista ja eettisyydestä, ar-
kistojen merkityksestä eri ryhmille, 
asiakirjojen monitulkintaisuudesta, 
vähemmistöjen huomioimisesta ja 
siitä, miten arkistojen olisi kaikessa 
oltava yhteiskunnassa voimaannut-
tava ja demokratisoiva voima. 

Toinen parikymmentä vuotta 
aktiivinen linja olivat sähköisten 

asiakirjajärjestelmien määritykset ja 
niihin liittyvä tutkimus. Toisin kuin 
postmodernismi, tämä alue tuntuu 
kuolleen pois. Asiakirjajärjestelmis-
tä ei enää juuri puhuta, vaikka niitä 
käytetäänkin. Innovointia ja kehittä-
mistä ei kuitenkaan enää ole. 

Mitä sitten olisi tehtävä? Gauld 
peräänkuuluttaa näkemyksiä, jotka 
kyseenalaistaisivat vallitsevat dog-
mit ja ohjaisivat ammattikunnan 
uusille urille, ”toisivat arkistoteo-
rian informaatioaikaan”, kuten hän 
sanoo. Silti hän minusta lopuksi 
jänistää kirjoituksessaan ja palaa 
hyvin perinteisille urille. Ratkaisu 
on nimittäin Gauldin mukaan sen 
ymmärtämisessä, mitä arkistot ja 
asiakirjat ovat ja mitä alalla oikeasti 
tehdään. Sen sijaan, että postmo-
dernisti vaahdotaan kyllästymiseen 
saakka ammattilaisten vastuusta ja 
vaaditaan sanoutumista irti erillis-
asemasta erioikeutettuina puolu-
eettoman, autenttisen tiedon vaa-
lijoina, olisi palattava nimenomaan 
tähän rooliin. 

Tämä muutos olisikin Suomessa 
helppo toteuttaa, koska en ole 
huomannut postmodernismin kos-
kaan tehneen maihinnousua tään-
ne profession sydänmaille. Jossain 
piireissä sen ajatuksista on toki 
puhuttu. Uusimmassa arkistokuvai-
lun kehittämisessä postmodernismi 
on jopa otettu vakavasti. Silti suurin 
osa suomalaisista ammattilaisista 
lienee koko ajan kuvitellut olevansa 
pyyteettömiä totuudenvaalijoita, 
jotka valikoivat, säilyttävät ja tuotta-
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vat neutraalia tietoa tulevaisuuden 
käyttäjien tarpeisiin. Tiedoksi vaan, 
että olette olleet ihan pihalla, jo 
vuosikymmeniä.

Gauldin resepti profession tulevaan 
menestykseen on kuitenkin siinä. 
On tiukemmin puhuttava evidens-
sistä ja sen vaalimisesta. Gauldin 
mielestä arkistot ja arkistotiede 
saavat uutta elinvoimaa sellaisista 
alueista kuin digitaalinen rikostutki-
mus ja lohkoketjuteknologia, jotka 
tarjoavat uudessa ympäristössä 
käytännön ratkaisuja vanhoihin 
ongelmiin. 

Ehkä hän on tässä oikeassa. Tiedon 
todistusvoimaisuus on ammatti-
laisten syömähammas, varsinkin 
elinkaaren alkupäässä. Mikään muu 
ammattiryhmä ei ole siitä kiinnos-
tunut. Silti en ole täysin vakuuttunut 
siitä, että tämä on ammattikunnalle 
paras tie eteenpäin. Ja jos se sitä 
onkin, onko se sitä myös tutkimuk-
selle? Minusta ei. 

Olen alkanut yhä selkeämmin aja-
tella, että asiakirjahallinnan fokus on 
tiedon siirrossa kontekstien välillä, 
ajasta ja paikasta toiseen. Kaikki 
alalla käsittelee tätä: mitä tietoa 
pitäisi siirtää (arvonmääritys), mitä 
se vaatii (tiedon ominaisuudet ja 
niiden takaaminen), miten siirto 
voidaan tehokkaimmin tehdä (suun-
nittelu ja tiedon organisointi), mitä 
seurauksia sillä on (todennettavuus 
ja eettiset kysymykset), mitä tiedon 
pitäminen käytettävänä vaatii (säi-
lyttäminen). 

Kun tästä näkökulmasta katsoo 
asiakirjahallintaa, sen yhteiskunnal-
linen merkitys ja yhteydet muuhun 
tiedonhallintaan ovat selviä. Mikään 
muu ammattiryhmä ei ole kiinnos-

tunut samoista asioista. Samaan 
aikaan tässä ei ole kaikki. Koko ajan 
kaikkialla käytetään myös sellaista 
informaatiota, jonka elinkaarta ei 
ole valvottu ja suunniteltu, jonka 
ymmärrettävyyttä, käytettävyyttä, 
luotettavuutta, eheyttä ja autentti-
suutta ei ole varmistettu. Miten se 
on mahdollista? Milloin se on mah-
dollista? Mitä siitä seuraa? Tämän 
ymmärtäminen olisi tutkimuksel-
lisesti mielenkiintoista ja minusta 
myös ”arkistotieteen” alaa. 

Tutkimuksessa näkyy myös ajatuk-
sia, jotka vievät tähän suuntaan. 
Mustan ja valkoisen, asiakirjatiedon 
ja muun informaation, välillä on 
harmaan sävyjä. Fiorella Foscarini 
on kertonut, miten Hollannissa 
eräässä kaupungissa metatietojen 
tuottamista räätälöitiin aineiston 
ja ammattiryhmän mukaan. Kirjan-
pitäjille sopi tiukka säännöstö ja 
pikkutarkka metatietojen lisäämi-
nen. Arkkitehdeille tehtiin sen sijaan 
joustava systeemi, jossa muutamalla 
tiedolla pystyttiin hoitamaan olen-
nainen.  Aina ei siis ehkä tarvita 
koko asiakirjahallinnan työkalupak-

kia, tai ainakin vaaditaan sen mene-
telmien joustavaa soveltamista.  

Minusta tämä näkökulma ei olisi 
professiollekaan huono. Työmark-
kinoilla tarvitaan yleisosaajia, jotka 
pystyvät pelaamaan tiedonhallinnan 
kentällä eri pelipaikoilla. Onko siis 
hyvä, jos ammattikunta brändää 
itsensä hyvin kapeasti? Se ei edes 
pidä paikkaansa. Tosiasia on se, että 
arkistojen kenttä on moninaisempi 
kuin mitä ”todistusvoimaisuus” ja 
vastaavat termit pystyvät välittä-
mään. Tehkäämme siis välttämät-
tömyydestä hyve ja pyrkikäämme 
laaja-alaisuuteen. 
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TAPAHTUMAT

Tiedonhallinnan tutkimuksen ja 
opetuksen kehittämispäivät Joensuussa

Pekka
Henttonen
Dosentti
Tampereen
yliopisto

Noora
Talsi
Tutkimusjohtaja
Xamk

Tomi
Voutilainen
Professori
Itä-Suomen
yliopisto

Tiedonhallinnan tutki-
muksen ja opetuksen 
monitieteelliset ja valta-
kunnalliset kehittämis-

päivät järjestettiin Itä-Suomen 
yliopiston Joensuun kampuksella 
26.-27.8.2019. Kehittämispäiville 
osallistui yli 50 tiedonhallinnan 
kehittämisestä kiinnostunutta 
tutkijaa ja asiantuntijaa. Tutki-
muksen ja opetuksen kehittämis-
päivillä oli kolme kehittämisryh-
mää, joissa keskityttiin parhail-
laan tekeillä oleviin tutkimuksiin, 
uusiin tutkimustarpeisiin sekä 
opetuksen kehittämiseen. 

Kehittämispäivien tarve

Julkisoikeuden professori Tomi 
Voutilainen Itä-Suomen yliopistosta 
nosti esille tiedonhallinnan tutki-
muksen ja opetuksen kehittämistar-
peet Liikearkistopäivillä lokakuussa 
2018. Hän näki tarpeelliseksi ryhtyä 
käymään keskustelua eri tieteen-
alojen välillä tiedonhallinnan tutki-
muksen, opetuksen ja käytäntöjen 
nykytilasta ja kehittämistarpeista. 
Tiedonhallinta on tutkimuksen ja 
opetuksen kohteena hajanaisesti 
eri korkeakouluissa. Tiedonhallintaa 
tutkitaan eri tieteenaloilla vaihtele-

vasti ja pistemäisesti muun muassa 
informaatiotieteiden, oikeustie-
teiden, informaatioteknologiatie-
teen sekä historiatieteen aloilla. 
Tieteidenvälinen opetusyhteistyö 
on ollut vähäistä. Korkeakouluissa 
tapahtuvan opetuksen tulisi perus-
tua riippumattomaan tutkimukseen. 
Tiedonhallinnan monialaisuus tar-
koittaa tutkimusyhteistyötä, mutta 
myös opetusyhteistyötä korkea-
koulujen välillä.

Tiedonhallinnan sekä siihen liittyvi-
en tietojenkäsittelyn edellytysten ja 
menetelmien merkitys on kasvanut 
informaatioyhteiskunnan kehityksen 
myötä keskeiseen asemaan lähes 
kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. 
Myös tieteen tekemisessä tiedon-
hallinnan perusvalmiudet ja edelly-
tykset tulee tuntea. Tiedonhallinnan 
sääntelymäärän kasvaminen ja uu-
sien menettelyjen kehittyminen on 
lisännyt toisaalta tarvetta tuottaa 
uutta tieteellistä tietoa, mutta myös 
kehittää opetusta.

Kehittämispäiviä valmisteltiin yh-
teistyössä Tampereen yliopiston, 
Kaakkois-Suomen ammattikorkea-
koulun sekä Itä-Suomen yliopiston 
kanssa. Tomi Voutilainen. Kuva: Oskari Korhonen/UEF.
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Tomi
Voutilainen
Professori
Itä-Suomen
yliopisto

Tiedonhallintaa tutkitaan 
juuri nyt

Kehittämispäivillä esiteltiin tekeillä 
olevia väitöskirjatutkimuksia sekä 
muita tutkimuksia. Kehittämisryh-
mässä alustettiin monipuolisista 
tutkimusaiheista. Esille nousivat 
muun muassa tutkimuksiin liittyvät 
tekijänoikeudelliset kysymykset, 
lähteiden käyttö tutkimuksissa, tie-
tolähteiden luotettavuus ja jäljitet-
tävyys tutkimuksissa sekä Venäjän 
tietosuojasääntely. Kehittämisryh-
mässä käsiteltiin myös tiedonhallin-
nan merkitystä ja tutkimuskohteita 
niin tietohallinnon, informaatiotek-
nologian kehittämisen kuin asiakir-
jahallinnan näkökulmista

Kehittämisryhmän esitysten perus-
teella uusien tutkimustulosten myö-
tä syntyy tarve kehittää nuorten 
tutkijoiden tiedonhallinnan taitoja 
laaja-alaisesti. Tietojenkäsittelyä 
koskevan lainsäädännön, hyvän tie-
teellisen käytännön sekä tietoläh-
teiden kriittisyyden taitojen kehit-
täminen ovat merkityksellisiä useilla 
tieteenaloilla tutkijan perusvalmiuk-
sien varmistamiseksi tieteellisessä 
tutkimuksessa. Eri korkeakouluissa 
tehtävä tutkimustyö mahdollistaa 
myös uusien tutkimusyhteistyöava-
usten tekemisen.

Tutkimuksen tulevaisuu-
dentarpeet

Tutkimuksen tulevaisuuden työryh-
mässä pohdittiin tiedonhallinnan 
tutkimuksen kehittämistarpeita. 
Tutkimustarpeet liittyivät julkisen 
hallinnon, arkistoinnin, sosiaali- ja 
terveyspalvelujen tai tutkimuksen 
tiedonhallinnan kehittämiseen. 
Tavoitteena oli tunnistaa käytän-
nön tietotarpeita, joita voidaan 
edistää tieteellisellä tai soveltavalla 
tutkimuksella. Esitykset käsittelivät 

digitaalisen tiedon hallinnan tarpei-
ta, käytettävyyttä ja säilytystä sekä 
lakimuutosten aiheuttamia muutok-
sia tietojen käsittelylle.

Työryhmässä keskustelutti kansal-
lisesti merkittävät teemat, kuten 
organisaatioiden tietoarkkitehtuuri, 
sote-tietojen käytön laajentuminen 
sekä tekijänoikeuksien hallintatarve. 
Tulevaisuudessa tarpeet kasvavat 
erityisesti hyvässä tiedonhallinnassa, 
monitieteisyydessä, tutkimuksen ja 
julkisen hallinnon yhteistyössä sekä 
resursoinnissa.

Yhteistyöstä opetuksessa 
puhetta 

Kehittämispäivillä keskusteltiin 
myös asiakirjahallinnan opetuksesta. 
Alalla jo toimivien koulutustaso oli 
Arkistoyhdistyksen kyselyn mukaan 
korkea: 67 %:lla oli ylempi korkea-
koulututkinto ja yli kymmenes vas-
taajista oli lisensiaatti tai tohtori. 

Opiskelijat ovat moninainen joukko. 
Osa on suuntautunut kulttuurihis-
toriallisesti, jotkut arkistoteoreet-
tisesti, kolmannet tiedonhallintaan. 
Todettiin, että opetuksessa ei voi 
tarjota kaikkea mitä elämässä voi 
tarvita. Esimerkiksi vaadittavat 
tietotekniikka-, johtamis- ja projek-
tinhallintataidot vaihtelevat työteh-
tävän mukaan. Digitaaliset ihmis-
tieteet ovat tärkeitä joillekin, eivät 
kaikille, samoin on hallintotietei-
den soveltamisen osaamisen laita. 
Opiskelijoille on joskus yllätys, että 
myös sosiaalisia taitoja tarvitaan. 

Eri yliopistot esittelivät opetustaan. 
Koulutusohjelmat näyttävät vähitel-
len pääsevän vakaammalle pohjal-
le ja niiden jatko näyttää entistä 
turvatummalta. Se antaa toivotta-
vasti mahdollisuuksia yhteistyölle, 
josta oli jälleen puhetta. Toistaiseksi 

konkreettisesta opetusyhteistyöstä 
on sovittu vain Tampereen yli-
opiston ja XAMKin kesken. Esille 
heitettiin ajatuksia yhteisen kurssi-
rungon laatimisesta sekä opiskelijoi-
den verkostoitumisen tukemisesta. 
Voitaisiinko edes tieto tehdyistä 
graduista koota yhteen paikkaan?

Uusina haasteita opetukselle ja 
tutkimukselle mainittiin monitoimi-
japrosessit, yhteiset tietojärjestel-
mät ja tietovarannot, jotka moni-
mutkaistavat elinkaarenhallintaa. 
Arvonmääritykseen tarvittaisiin 
laajempia näkökulmia, koska tie-
toa olisi tarkasteltava toiminta-
alueittain, ei organisaatiokohtaisesti. 
Uudet tiedon hyödyntämisen tavat, 
kuten READ-projektin mahdollista-
mat, olisi myös tuotava esille. EU:n 
tietosuoja-asetus on aiheuttanut 
paniikkia ja tiedon tuhoamista. Mah-
dollisina tutkimusaiheina mainittiin 
kirjava käsitteistö sekä tietoaineis-
tojen kuvaukset ja kokonaisvaltais-
ten kuvaustapojen kehittäminen. 
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Työväen Arkisto juhlis-
ti 26.10.2019 pitkää 
historiaansa järjestä-
mällä Työväenliikkeen 

kirjastossa seminaarin ”Demo-
kratian muisti – Työväen Arkis-
ton 110-vuotisjuhlaseminaari”. 
Epäilevä Tuomas saattoi odottaa, 
että tarjolla olisi pitkäaikaisen 
valtionjohtajapuolueen pönöttä-
vä juhla, jota kunnioittaisi läs-
näolollaan valtakunnan entinen 
presidentti, kiihkeäpuheinen 
puolueagitaattori ja runsaasti 
SDP-eliittiä sekä viihdepuolena 
olisi totista torvensoittoa työvä-
enorkesterin tarjoamana.

Salin ensirivillä istuikin presidentti 
Tarja Halonen puolisonsa, pro-
fessori Pentti Arajärven kanssa, ja 
ohjelmalehtisen mukaan pian seu-
raisi SDP:n puoluesihteerin Antton 
Rönnholmin välittämä Sosiaalide-
mokraattisen puolueen tervehdys. 
Salissa oli useita ”työväen akatee-
mikkoja”, muutama poliitikkokin. 
Musiikista ei mainittu mitään…

Kaikki pelot hälvenivät oitis arkis-
tojohtaja Petri Tanskasen saavuttua 
salin eteen ja aloitettua joviaalin se-
remoniamestarin osuutensa. Tarjolla 
oli mukava iltapäivä ja jokainen pai-
kalle saapunut sai saliin tullessaan 

Bravo, Työväen Arkisto! 
ARKISTOT

Pekka
Lähteenkorva
Arkistonjohtaja
UKK-arkisto

satakymmenvuotiaalta muistoksi 
lähes neljäsataasivuisen ”Demokra-
tian muisti” -järkäleen. Yleensähän 
syntymäpäiväsankari niitä lahjoja 
saa, mutta nyt kävi toisinpäin, mikä 
ehkä onkin käytännön sosiaalide-
mokratiaa. Petri kertoi, että arkis-
ton johtoryhmä oli päättänyt vuosi 
aiemmin, että juhlavuoden kunni-

aksi kirjoitettaisiin teos Työväen 
Arkistosta. Satavuotisjuhliin se olisi 
sopinut luontevammin, mutta tuol-
loin arkistolla oli muutto- ja muita 
kiireitä. Tanskanen suunnitteli mie-
lessään kirjan laajuudeksi noin sata 
sivua, mutta kirjan toimittajat Mikko 
Kosunen ja Marjaliisa Hentilä saivat 
vapaat kädet. Kun tarinaa riitti, niin 
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lopputuloksena oli perinpohjainen 
ja upea esitys Työväen Arkistosta. 
Jos olisin diktaattori, toteaisin tä- 
män upean teoksen olevan Vuoden 
arkistoteko! [Näinhän kävikin kun 
asiasta päätettiin 31.10. , päätoim. 
huom.]

Kirja on upeasti taitettu ja kuvitus 
on ensiluokkainen – näkee, että 
Työväen Arkiston kokoelmissa 
on mistä ottaa. Valinnat on tehty 
huolellisesti ja lopputulos on oiva 
kattaus eri vuosikymmeniltä. Entä 
teksti? Onko se propagandaa? Mie-
lestäni ei. Toki siinä näkyy aatteen 
paloa, mutta kaipa jo työnantajan-
kin puolelta on ihan oikeutettua 
olettaa jonkin tason sitoutumista. 
Voisiko evankelisluterilaisen kir-
kon arkistonjohtaja olla ateisti tai 
peräti toisuskoinen? Entä Sosiaali-
demokraattisen puolueen tukeman 
Työväen Arkiston vaatimukset? 
Jos Suomen rikkaimman henkilön 
tittelin kerran saanut Aatos Erkko 
oli miljoonistaan huolimatta hengel-

tään sosiaalidemokraatti, niin kaipa 
tämä on tavallisille perusperteille 
helpompaa. Nykyajan työmaailma 
on kyllä huomattavan epäpoliittista 
ainakin meille, jotka kauhistelimme 
1970-luvulla taistolaisten ja muiden 
poliittisten ryhmien villiä mellasta-
mista ja sitä, miten politiikka liittyi 
aivan kaikkeen. Kirjan esipuheessa 
kerrotaan, että arkisto oli pyytänyt 
pitkäaikaista johtajaansa Esa Lahtis-
ta kirjoittamaan teoksen osan, joka 
käsitteli arkiston historiaa. Esa oli 
fiksuna miehenä kieltäytynyt, koska 
asia oli hänelle liian läheinen. On-
neksi hän suostui haastateltavaksi ja 
antoi laajan kokemuksensa Hentilän 
ja Kosusen käyttöön. 

Erityisen mielenkiintoinen on kirjan 
osuus, jossa arkiston työnteki-
jät pääsevät ääneen. Tässä näkyy 
Työväen Sivistysliiton pitkä perin-
nekeruutyö. Nämä työn sankarit 
toimistosihteereistä yläkerran 
ylhäisyyksiin kertovat, miten ovat 
ajautuneet taloon töihin, mitä he 

tekevät ja millaista on olla arkisto-
alalla. Nykyinen pomo Petri yritti 
nuorena arkistovirkailijana saada 
pätkätöihin rahaa onnistuen siinä 
niin hyvin, ettei 1990-luvun lama-
vuosina tullut kuin muutamien kuu-
kausien työttömyyskausi. Hän oppi 
kantapään kautta varainhankinnan 
merkityksen ja työuran nousukii-
toa ei mikään voinut estää. Työväen 
Arkisto onkin nyt erinomaisessa 
taloudellisessa iskussa! Joku suo-
ritti siviilipalvelustaan ja jäi taloon, 
monet olivat mukana projekteissa, 
ansioituivat sekä saivat työpaikan. 
Arkiston väestä on kouluttautunut 
muutama tohtori ja lisää on luvassa. 
Arkistoon ei ole aina ”jumiuduttu”, 
vaan se on tarjonnut erinomaiset 
valmiudet uusille elämänhaasteille. 
Toisaalta arkisto on tarjonnut miel-
lyttävän työpaikan koko työuran 
ajaksi. Kaikki nykyiset työntekijät 
kirjoittivat itse oman tarinansa. On 
erityisen virkistävää, että työuransa 
alussa olevat nuoret pääsevät ker-
rankin esiin. Hienoa!

Työväen Arkiston johtaja Petri Tanskanen. Kuva: Jani Kaunismäki, Työväen Arkisto.
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Tunnelma juhlasalissa oli leppoisa. 
Jos jonkin laitteen johto ei ollut 
aivan oikealla paikallaan, lohkaisi 
kivikasvoinen Mikko Kosunen kirjaa 
esitellessään jotain iskevää. Edessäni 
istui Kekkosen aikakauden Yleis-
radion pääjohtaja, jonka puhelin 
julisti välillä soittoääntään (ei ollut 
”Kansainvälinen”, vaan älämölöä) 
ilman, että käyttöliittymän haltija 
olisi tätä innoltaan havainnut, eikä 
tämä oikeasti ketään häirinnyt. 
Kysymyksiä ja kommentteja sai 
esittää ja tilaisuutta tähän käytettiin 
ahkerasti. Opiskelukaverini ja mui-
nainen tuutorini, professori Marja 
Lähteenmäki vuodatti rakkauttaan 
Työväen Arkistolle. Ainoa harmi 
tuntui olevan, että arkisto oli siirty-
nyt ajanmukaisiin ja riittäviin tiloihin 
Sörnäisten takamaalle – Marjan 
myöhäisnuoruuden huippuhetket 
tapahtuivat Hakaniemessä, vanhassa, 
legendaarisessa ja suoraan sanoen 
kulahtaneessa arkistotalossa ja sen 
lähiympäristössä.

Ohjelmassa oli peräti neljän tutkijan 
esitykset, joissa he kertoivat tut-
kimusaiheistaan ja miten he hyö-
dynsivät Työväen Arkiston kokoel-
mia sekä palveluita. Tutkijatohtori 
Matias Kaihovirta luennoi Karl ja 
Anna Wiikin toiminnasta Työväen 
Arkiston johtajina. Väitöskirjatut-
kija Elina Hakoniemen aiheena oli 
Työväen sivistysliike ja Työväen 
Arkisto. Yliopistotutkija, tohtori 
Sami Suodenjoen esitys ”Suutarin 
kirjeestä vastarinnan ja kansakun-
nan kokemushistoriaan” oli mes-
tarillinen tutkielma ja mukaansave-
tävä kertomus, jossa ei unohdettu 
arkkiveisujakaan tutkimusaineistona. 
Tilaisuuden päätti väitöskirjatutkija 
Pete Pesonen esitykseensä ”Työvä-
en muistitiedon 60 vuotta”.

Entä alun propagandapelkoni? 
Presidentti Halonen istui ja naut-
ti näkemästään ja kuulemastaan. 
Professori Pentti Arajärvi jakoi 
kukkakimput juhlakirjan tekijöil-

le. SDP:n puoluesihteerin Antton 
Rönnholmin välittämä Sosiaalide-
mokraattisen puolueen tervehdys 
olikin hauska ja ilmeisen itsekirjoi-
tettu esitys, jossa Rönnholm muisti 
mainita lähdeaineistojen tärkeyden 
ja kehua Työväen Arkistoa, jonka 
toimintaan puolue ei paljon puutu. 
Puoluesihteeri totesi, että edeltä-
jänsä K.H. Wiik oli samanaikaisesti 
puoluesihteeri ja arkistonjohtaja. 
”Olisi mukava toimia Wiikin tavoin 
ja työskennellä Työväen Arkistossa. 
Se olisi kuin Faradayn häkki, joka 
sulkisi ulkomaailman kiireen ja 
sosiaalisen median ulkopuolelleen.” 
Ikävää, että Rönnholm tuskin tulee 
kokeilemaan ideaansa – arkistojen 
toiminta 2010-luvulla lienee kaikis-
sa suhteissa hektisempää kuin sata 
vuotta sitten.

Seminaarin puhujia. Vasemmalta Pete Pesonen, Marjaliisa Hentilä, Sami Suodenjoki, Maria Lähteenmäki, 
Matias Kaihovirta, Elina Hakoniemi ja Mikko Kosunen. Kuva: Petri Marjeta, Työväen Arkisto.
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ARKISTOT

Suutarin kirjeestä vastarinnan ja 
kansakunnan kokemushistoriaan

Sami
Suodenjoki
Yliopistotutkija
Tampereen
yliopisto

Tänä vuonna 110 vuotta 
täyttävä Työväen Ar-
kisto on ollut oivallinen 
kumppani tutkijan po-

lullani. Arkiston aineistot tarjo-
sivat aikanaan perustan väitös-
kirjalleni, ja näiden aineistojen 
varaan ovat rakentuneet myös 
viimeisimmät tutkimusprojektini 
kunnallisdemokratian läpimur-
rosta, kumousajan lauluista ja 
poliittisista ilmiannoista.

Sain Työväen Arkistoon ensikoske-
tuksen jo historian perustutkinto-
opiskelijana, jolloin sain tilaustyönä 
kirjoitettavaksi Pirkanmaan vasem-
mistolaisen työväenliikkeen ensim-
mäisen osan. Projektia ja samalla 
graduani varten haalin Paasivuoren-
kadulta kopioina kahmalokaupalla 
Tampereen ja sen ympäristökuntien 
työväenjärjestöjen arkistoja.

Käydessäni tuolloin läpi Urjalan 
työväenyhdistyksen arkistoa käsii-
ni osui kirje, jonka eräs paikallinen 
suutari oli kirjoittanut kirjaltaja-
liitolle Helsinkiin vuonna 1909. 

Kirjeessään suutari kuvasi poliittista 
toimintaansa ja pyysi apua vaikeaan 
elämäntilanteeseensa. Vaikka kirjoit-
taja oli selvästi tottumaton kynän-
käyttäjä, kirjeen värikäs ja tunteikas 
kielenkäyttö herätti heti mielen-
kiintoni. Kirje tuntui valaisevan 
poikkeuksellisella tavalla kansan-
omaista maailmankuvaa ja rahvaan 
vastarintaisen asenteen, kiistämisen 
kulttuurin, yhteyttä työväenliikkeen 
mobilisaatioon.

Suutarin kirje jäi Pirkanmaan va-
semmistolaisen työväenliikkeen 
historiassa vielä sivurooliin, mutta 
muutama vuosi myöhemmin siitä 
tuli perusta väitöskirjatyölleni. Aloin 
tutkia työväenliikkeen läpimurtoa 
suomalaisella maaseudulla, ja suuta-
rin kirjeen innoittamana valitsin pai-
kallistutkimuksen kohteeksi Urjalan, 
joka tuki tunnetaan myös Väinö 
Linnan Pohjantähti-romaanien inspi-
raation lähteenä.

Väitöskirjani rakenne kietoutui 
työn edetessä tiiviisti kirjeen kir-
joittajan suutari Vihtori Lindholmin 
ympärille. Käytin suutarin kirjettä 
mikrohistoriallisena johtolankana, 
joka auttoi minua löytämään uusia, 
itselleni aiemmin tuntemattomia 
lähdemateriaaleja ja kysymään niiltä 
kysymyksiä, joita en olisi muuten 
tajunnut kysyä.  

Tutkiessani kouluja käymättömän 
suutarin horjuvaa kynänkäyttöä 
tutustuin kansanihmisten kirjallis-
tumisen elävään tutkimuskenttään, 
ja suutarin oikeudellisia ongelmia 
jäljittäessäni sain hyvän tuntuman 
tuomiokirja-aineistojen käyttöön. 
Suutarilla vaikutti hänen kirjeensä 
perusteella myös olleen salaperäisiä 
yhteyksiä venäläiseen virkavaltaan, 
mikä ohjasi minut Kansallisarkis-
toon tutkimaan kenraalikuvernöö-
rin kansliaan saapuneita kirjeitä.

Lähteistä paljastunut suutarin nor-
meja rikkova käyttäytyminen sai 
minut lisäksi tutustumaan poikkeus-
yksilöitä ja kyläoriginelleja käsitte-
levään tutkimukseen ja pohtimaan 
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tällaisten yksilöiden merkitystä 
kansalaisjärjestöjen dynamoina.

Väitöskirjani Kuriton suutari ja 
kiistämisen rajat: työväenliikkeen 
läpimurto hämäläisessä maalaisyhtei-
sössä 1899–1909 valmistui vuonna 
2010, ja se on näyttänyt suuntaa 
myös myöhemmälle tutkimustyöl-
leni. Kuten monelle tutkijalle käy, 
väitöskirja ja sitä varten huolella 
kerätyt aineistot tuntuvat tarjoavan 
ehtymättömästi aiheita jatkotutki-
mukselle. 

Yksi väitöskirjani esiin nostamista 
teemoista oli kunnallispolitiikan 
murros. Vuoden 1905 suurlakon 
jälkeen työväenliike tuli Urjalassa, 
kuten monessa muussa maalaiskun-
nassa, näkyvästi mukaan kunnalli-
seen päätöksentekoon huolimatta 
siitä, että yleisen ja yhtäläisen ääni-
oikeuden ulottaminen kunnallisvaa-
leihin venyi vuoteen 1917 saakka. 

Urjala oli myös yksi niistä maalais-
kunnista, joissa perustettiin oma-
aloitteisesti kunnanvaltuusto ennen 
vuotta 1917. Kunnanvaltuustojärjes-
telmän käyttöönotto maaseudulla 
jäi kiinnostamaan minua väitöskirja-
ni jälkeen, sillä sitä on tutkittu var-
sin vähän. Halusin selvittää, kuinka 
yleisesti maalaiskunnat asettivat 
valtuuston ja millaisista syistä osa 
kunnista torjui valtuustohankkeet. 
Kiinnostava kysymys oli myös työ-
väenliikkeen suhde kunnanvaltuus-
toihin, koska se Urjalan tapauksen 
valossa näytti jossain määrin risti-
riitaiselta. 

Penkoessani näitä kysymyksiä Kor-
delinin säätiön rahoituksella selvitin, 
että valtuustoja perustettiin oma-
aloitteisesti noin 150 maalaiskun-
taan vuoteen 1917 mennessä. Luku 
olisi noussut vieläkin suuremmaksi, 
ellei työväenliike olisi monella paik-
kakunnalle jarruttanut valtuuston 

asettamista. Työväenliikkeen aktivis-
tit pitivät kuntien hallintoa surkean 
epädemokraattisena, mutta arveli-
vat valtuustojen asettamisen hei-
kentävän tilannetta entisestään. 

Sosiaalidemokraattien mielestä 
kunnalliset päätökset oli parem-
pi tehdä kuntakokouksissa, joissa 
kaikilla kunnallisveroja maksavilla 
oli osanotto-oikeus ja joissa oli 
mahdollista agitoida joukkoja aivan 
toisella tapaa kuin suljetuissa val-
tuuston istunnoissa.

Tulevassa tutkimuksessani käännän 
katseen nimenomaan kuntakoko-
uksiin, jotka olivat maalaiskuntien 
päätöksenteon pääareenoita vuo-
sina 1865–1917. Kuntakokouksista 
tekevät tutkimuksellisesti kiinnos-
tavia muun muassa niissä hyvin 
vaihtelevin käytännöin toimitetut 
kunnalliselinten vaalit. 

Köyhäinhoidon kritiikkiä vasemmistolaisessa Kurikka-pilalehdessä vuonna 1916. / Ensimmäinen ja vii-
meinen sivu Oskar Syväsen laulusta ”Vatihuusin laulu taivaan portilla” arkkiveisusta ”Senaatin polska”. 
Työväen kirjapaino, Helsinki 1918.
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Kuntakokouksia voi käsitellä koke-
musnäyttämöinä, joissa kuntalaiset 
tutustuivat demokraattisiin käytän-
töihin ja lopulta myös puoluepoli-
tiikkaan. Työläisten toimijuudesta 
kuntakokouksissa ei ole helppo 
löytää jälkiä, mutta vuoden 1905 
jälkeistä aikaa tutkittaessa voin 
tukeutua muun muassa Työväen 
Arkistossa säilytettäviin sosiaalide-
mokraattisten kunnallisjärjestöjen 
aineistoihin.

Kunnallispolitiikan murroksen yksi 
kiinnostava ulottuvuus on työväen-
liikkeen rooli köyhäinhoidon ongel-
mien nostamisessa tikunnokkaan. 
Väitöskirjassani tämä teema tuli 
esiin, kun jäljitin suutari Lindholmin 
yrityksiä puuttua kunnallisen vai-
vaistalon asukkaiden kaltoinkohte-
luun valitusten ja käräjöinnin avulla. 
Suutarin aktiivisuus johti lopulta 
vaivaistalon johtajan vaihdokseen.

Järjestäytyneet työläiset ottivat 
vaivaistalot silmätikuikseen monis-
sa muissakin kunnissa 1900-luvun 
alussa.  Aihe kaipaa lisää tutkimusta, 
joka puolestaan edellyttää Työväen 
Arkiston paikallisten yhdistysaineis-
tojen läpikäyntiä. Kehityskulkuja 
olisi tarpeellista tutkailla myös 
Suomea laajemmin, sillä työväen-
liikkeen merkitystä köyhäinhoidon 
käytäntöjen muuttumisessa ei ole 
kansainvälisestikään tutkittu seikka-
peräisesti.

Aikalaisten tunnistamia köyhäinhoi-
don epäkohtia kiteyttää oheinen 
vasemmistolaisen Kurikka-lehden 
pilakuva vuodelta 1916, mutta 
myös Oskar Syväsen arkkiveisu 
”Vatihuusin laulu taivaan portilla” 
vuodelta 1918. Syväsen laulu listaa 
lehtiuutisissa näkyneitä köyhäinta-
lojen väärinkäytöksiä ja päättyy to-
teamukseen, että jos köyhäintalon 

asukit ”seisois’ taivaan porttiloilla, 
niin herrat sais’ loikoilla kuoleman 
jälkeen, helvetin pankkoloilla”.

Sisällissotavuonna ilmestynyt Sy-
väsen viisu oli yksi monista työvä-
enhenkisistä arkkiveisuista, jotka 
levisivät Suomessa 1890-luvulta 
alkaen. Myös arkkiveisuihin sain 
ensikosketuksen väitöskirjatyöni ai-
kana, sillä avainlähteenä toimineessa 
kirjeessä suutari Lindholm mainit-
si oppineensa 1900-luvun alussa 
runoilijaksi ja julkaisseensa yhden 
runonsa arkkipainatteena. 

Maininnan perusteella löysin Kan-
salliskirjaston kokoelmista arkkivei-
sun ”Aivan uusi huvilaulu Urjalasta: 
erään hämäläisen suutarin elämän-
vaiheista”, joka paljastui Lindholmin 
tekemäksi. Veisu käsitteli suutarin 
avioelämää ja sen yhteisössä herät-
tämää paheksuntaa, ja sen kirjoit-
tamisen ilmeisenä motiivina oli 
Lindholmin pyrkimys oikoa paikka-

kunnalla liikkuvia kielteisiä juoruja 
hänen elämäntavoistaan.

Väitöskirjan jälkeen unohdin ark-
kiveisut pitkäksi aikaa, mutta ne 
palasivat mieleeni muutama vuosi 
sitten itsenäistymisen ja sisällis-
sodan satavuotismuistovuosien 
kynnyksellä. Aloin selvitellä, voisivat-
ko arkkiveisut tarjota uudenlaisen 
lähestymiskulman vuosien 1917 ja 
1918 aikalaiskokemuksiin.

Kahlattuani läpi useiden arkistojen 
arkkiveisukokoelmia sain selville, 
että etenkin vuonna 1917 arkki-
veisuja julkaistiin runsaasti. Tähän 
vaikutti maaliskuun vallankumous, 
joka johti sensuurin lakkaamiseen ja 
näin antoi lauluntekijöille vapaat kä-
det poliittisten aiheiden käsittelyyn. 
Lisäksi kumousaikaa sävytti joukko-
mobilisaation vyöry, johon liittyneet 
mielenosoitukset ja joukkokoko-
ukset tarjosivat otollisia tilaisuuksia 
arkkiveisujen myymiseen. 

David Lauri Leivon arkkiveisu "Viimeinen melske, Laulu lahtarikaar-
tista". Työväen kirjapaino, Helsinki 1918.
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Kumousajan dramaattiset tapahtu-
mat Suomessa ja Venäjällä tarjosivat 
lauluntekijöille myös ehtymättö-
mästi tunteisiin vetoavia, myyviä 
aiheita. Veisuissa saivat sijansa niin 
Rasputinin elostelu ja murha, val-
tansa menettänyt keisari kuin lakot 
ja elintarvikepula. Tyylilaji vaihteli 
komiikasta propagandistiseen paa-
tokseen. 

Jotta voi hahmottaa sitä, miten 
arkkiveisut heijastivat ja tuottivat 
aikalaiskokemuksia, tutkimuksen 
on kiinnitettävä huomiota arkki-
veisujen tuotannon, levittämisen ja 
esittämisen koko ketjuun. Veisujen 
sisältöjen ohella on siis tutkittava 
myös sitä, keitä arkkiveisujen tekijät 
olivat, millaisia kanavia pitkin veisuja 
myytiin sekä missä niitä esitettiin ja 
kenelle.  

Näiden kysymysten selvittelyssä 
digitoidut sanomalehdet ja etenkin 
niiden ilmoituspalstat ovat hyödyl-
linen lähde. Kumousajan lehdissä 
julkaistiin runsaasti arkkiveisu-
jen kustantajien ja jälleenmyyjien 
mainoksia. Yksi mainostajista oli 
viisunikkari David Lauri Leivo, jonka 
julkaisi vuosina 1917 ja 1918 puo-
lentusinaa vallankumoushenkistä 
arkkipainatetta. 

Leivo asui Helsingissä nykyisen 
Hämeentien varrella ja oli hyvin 
verkostoitunut paikallisiin työväen 
kulttuuripiireihin. Sisällissodan kyn-
nyksellä hän julkaisi laulun ”lahtari-
kaartista”, josta tuli hitti punaisessa 
Suomessa. Sodan aikana markkinoil-
le ehti vielä Leivon veisu ”Lahtari-
kenraali Mannerheimin husaarit”.  
Nämä veisut veivät Leivon sodan 
päätyttyä Ison-Mjölön vankileirille, 
josta hän kuitenkin selvisi hengissä. 

Vapauduttuaan leiriltä Leivo jatkoi 
monialaista kirjallista toimintaa 
muun muassa julkaisemalla yhteis-
kuntakriittisiä pilalehtiä ja seksiva-
listusoppaita. Hänen poikansa oli 
tunnettu jonglööri Seppo Leivo, 
joka mainitsee muistelmissaan, että 
isä-Leivo lahjoitti elämänsä ehtoo-
puolella kirjallisen jäämistönsä Työ-
väen Arkistoon. Ilmeisesti tämän 
lahjoituksen peruina Työväenliik-
keen kirjastossa on nykyisin saata-
villa monia Leivon julkaisuja.

David Lauri Leivo ja hänen lau-
lunsa osoittavat oivallisesti, miksi 
arkkiveisut ovat työväenhistorian 
näkökulmasta erittäin kiinnostavia. 
Viisunikkareista suuri osa oli alem-
piin sosiaaliryhmiin kuuluvia ihmi-
siä, ja heidän joukossaan on myös 
useita työväenliikkeen aktivisteja. 
Esimerkiksi Edvard Valpas kunnos-
tautui ”vaalivirsien” julkaisijana, kun 
taas salanimeä Laulajapoika käyttä-
nyt agitaattori Juho Kujala herätti 
keisarivaltaa pilkkaavilla itsenäi-
syyshenkisillä lauluillaan venäläisten 
santarmienkin huomion.

Useat keväällä 1917 julkaistut 
arkkiveisut pilkkasivat kumotun 
keisarivallan suomalaisia kätyreitä. 
Viisunikkarien ja kansallismielisten 
sanomalehtien hampaisiin joutuivat 
erityisesti henkilöt, jotka olivat ryh-
tyneet edeltävinä vuosina venäläis-
ten santarmien ilmiantajiksi.

Suomalaisten venäläiselle virka-
vallalle tekemät ilmiannot tulivat 
itselleni tutuksi jo väitöskirjatyös-
säni, sillä tutkimuksen avainlähteenä 
toimineessa kirjeessä suutari Lind-
holm vihjasi tehneensä yhteistyö-
tä venäläisten santarmien kanssa. 
Vihjauksen pohjalta pengoin Kansal-
lisarkistossa säilytettäviä kenraaliku-

vernöörin kanslian akteja ja löysin 
niistä useita Urjalasta lähetettyjä 
ilmiantokirjeitä, joissa raportoitiin 
paikkakunnalla esiintyvästä hallituk-
sen vastaisesta liikehdinnästä. 

Suutari Lindholmin ilmiantoja 
en ikävä kyllä saanut käsiini vielä 
väitöskirjavaiheessa. Kun jatkoin 
ilmiantojen tutkimista postdoc-pro-
jektissani, löysin kuitenkin lopulta 
useita Lindholmin omakätisesti 
Bobrikoville lähettämiä kirjeitä vuo-
delta 1903. Ilmiantokirjeet oli lä-
hetetty Hämeenlinnasta sikäläisten 
santarmien rohkaisemana, ja niiden 
kohteena olivat Lindholmin kanssa 
käräjöineet paikalliset mahtimiehet. 

Vastaavia ilmiantokirjeitä lähetettiin 
kaikkialta Suomesta kymmenittäin, 
ja ne valaisevat kiinnostavasti ajan 
luokkajännitteitä. Varsin usein ilmi-
antajat olivat tilattomaan työväkeen 
kuuluvia ihmisiä, ilmiantojen koh-
teet puolestaan talollisia, pappeja, 
työnjohtajia ja tehtaan isännöitsijöi-
tä. Ilmiannot onkin helppo tulkita 
sorrettujen vastarinnan välineeksi.

Monien muiden ilmiantajien ta-
paan suutari Lindholm paljastettiin 
sanomalehdessä santarmin kätyrik-
si suurlakon mainingeissa vuonna 
1905. Paljastus pakotti Lindholmin 
pyytämään anteeksi syntejään työ-
väenyhdistykseltään. 

Vaikka ilmiantajista monet olivat 
työläisiä, työväenliike tuomitsi jyr-
kästi ilmiantojen tekemisen venäläi-
selle virkavallalle. Kun vallankumous 
puhkesi keväällä 1917, sosiaalide-
mokraatit ottivatkin avainroolin 
santarmiapurien henkilöllisyyksien 
selvittämisessä. Työväenliikkeen 
edustajat penkoivat monissa kau-
pungeissa santarmiarkistoja ja toi-
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vat ilmiantajien nimiä julkisuuteen 
työväenlehtien välityksellä.

Tältä ajalta on peräisin Santarmi-
hallinnon asiakirjakokoelma, jota 
säilytetään Työväen Arkistossa 
ja joka muodostaa ydinaineiston 
parhaillaan käynnissä olevassa 
tutkimuksessani poliittisista ilmian-
noista 1900-luvun alun Suomessa. 
Kokoelma sisältää paitsi santarmien 
raportteja, myös ilmiantokirjeitä ja 
santarmien avustajilleen antamia 
palkkiokuitteja. Lisäksi kokoelmassa 
on Helsingin santarmiarkiston tut-
kijakomitealle saapuneita oikaisu-
pyyntöjä henkilöiltä, jotka katsoivat 
saaneensa virheellisesti santarmi-
apurin leiman.

Vaikka samankaltaisia aineistoja 
löytyy myös Kansallisarkistosta, on 
Työväen Arkisto näille asiakirjoil-
le luonteva säilytyspaikka, koska 
työväenliikkeellä oli avainrooli ai-
neistokokonaisuuden syntymisessä 
vuonna 1917. Ilmiantojen historian 
tallentaminen sopii oivallisesti 
myös Työväen Arkiston uuteen 
sloganiin ”demokratian muisti”, 
sillä tähän muistiin kuuluvat yhtä 
lailla autoritaarisen vallankäytön 
synkät kokemukset kuin jäljet 
demokratia- ja hyvinvointivaltioke-
hityksen menestystarinoista.

Kalle Suomisen ilmianto santarmihallinnolle 27.2.1917. Lähde: San-
tarmihallinnon asiakirjoja, kansio 2, Työväen Arkisto.

Xamk ja Kansalliskirjasto saivat 
lokakuussa Etelä-Savon maakunta-
liitolta kaksivuotisen rahoituksen 
(486.000 e) DAM – Digitaali-
nen avoin muisti -hankkeeseen. 
Xamkin Digitalia-tiimi edistää 
automatisoitujen ratkaisuiden ja 
tehokkuuden lisäämistä erityyppis-
ten digitaalisten aineistojen käsit-
telyssä, konvertoinnissa ja analy-
soinnissa etenkin massadigitoinnin 
tarpeisiin. Aineistojen jälkikäsittely 
tulee tehostumaan. Hankkeessa 
kehitetään asiakirjojen sisältöana-
lyysiä ja kuvasisällön analysointia, ja 
myös asiakirjaformaattien skaalaa 
laajennetaan aiemmasta.

Erityisen kiinnostava osuus on 3D-
visualisointi, jossa tietyn aihealu-
een 3D-, teksti-, kuva- tai video-
muotoinen materiaali tuodaan 
uusinta virtuaalitodellisuustekniik-
kaa hyödyntävään dynaamiseen 
ympäristöön. Tavoitteena on yleis-
käyttöinen ratkaisu, jolla voidaan 
helposti toteuttaa virtuaalinäyt-
telyitä aineistotyypistä riippumat-
ta. Referenssinä käytetään aluksi 
ELKAn Design-museon aineistoja, 
joita digitoidaan 3D-skannerilla. 
Yhteistyöpyyntöjä ja ehdotuksia 
muista soveltuvista aineistoista 
otetaan mielellään vastaan!

Yhtenä haastavimmista kokonai-
suuksista on sosiaalisen median 
arkistoinnin kehittäminen. Tavoit-
teena on aineistojen jatkokäytön 
mahdollistava automatisoitu työn-
kulku somen sisällön talteenot-
tamiseen, analysointiin ja konver-
tointiin arkistointikelpoiseen muo-
toon. Kuntaliitto ja Kansallisarkisto 
valmistelevat seulontasuositusta 
kuntien some-aineistoille. Sen 
sisällöstä riippuu, millaista teknistä 
toteutusta lopulta tarvitaan. 

Tarkempi esittely hankkeesta on 
luvassa Failin numerossa 1/2020.
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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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Alankomaat – yksi arkisto- ja 
asiakirjahallinnon mallimaista

TAPAHTUMAT

Arkisto- ja Liikearkis-
toyhdistys järjestivät 
6.–13.10.2019 viikon 
kestäneen opintomat-

kan Alankomaiden arkistoihin. 
Tutustumiskierroksella sai hyvän 
kuvan Alankomaiden arkistoken-
tästä, sen ongelmista ja edistysas-
keleista. Kansallisarkiston lisäksi 
pääsimme tutustumaan pariin 
aluearkistoon, kaupunginarkis-
toon ja erityisarkistoon. Hollan-
tilaiset ovat oppineet taistelussa 
vettä vastaan yhteistyön merki-
tyksen – arkistot auttavat toinen 
toisiaan muun muassa aineistojen 
evakuoinneissa ja laitehankintoja 
tehdään yhteistyössä muun mu-
assa digitointiprojekteissa.

Hollantilaisten murheita

Suomessa arkistot ovat usein tiu-
kasti peruskallioomme louhituissa 
makasiineissa. Hollannissa arkis-
totilat ovat ilmavia ja sijoitettuna 
maanpäällisiin kerroksiin. Koska iso 
osa maasta on vedenpinnan ala-
puolella, kosteus on yksi arkistojen 
säilymisen isoimmista uhkista. Hol-

lantilaiset kollegamme ihmettelivät 
suomalaisten tarvetta kostuttaa 
talviaikaan arkistomakasiineja. Heillä 
varsinkin pohjakerrosten makasii-
nit oli suojattu ”marsuhälyttimillä”: 
makasiinien lattioille sijoitetut kos-
teus- ja vesihälyttimet päästelevät 
marsumaisia ääniä, mikäli vesi nou-
see Hollantia halkovista kanavista 
tilojen lattioille.  Amsterdamin kau-
punginarkistossa makasiinit alkoivat 
varmuuden vuoksi vasta toisesta 
kerroksesta. Hollantilaiset ovat 
ottaneet luovasti ja käytännönlähei-
sesti arkistokäyttöön muilta elä-
mänaloilta poistuneita rakennuksia. 
Amsterdamin kaupunginarkisto oli 
ennen lamavuosia pankin pääkont-
tori – nykyisin yksi maailman kau-
neimmista arkistoista – ja Haarle-
missa Pohjois-Hollannin arkisto oli 
sijoitettu entiseen kirkkoon.

Yhteisiäkin murheita löytyi. Useissa 
arkistoissa oli havaintoja sokeritou-
kista, jotka jyrsivät varsinkin tärkke-
lyspitoista materiaalia, selluloosaa, 
vanhojen asiakirjojen sidontaan 
käytettyä liimaa, homeista pape-
ria, jopa valokuvia. Kosteudessa 

viihtyvät toukat ovat Hollannissa 
riesa, josta nähtiin muutama ikävä 
esimerkki vanhoista asiakirjareikä-
juustoista. Lähes kaikissa arkistoissa 
onkin tästä syystä ns. karanteeni-
huone asiakirjojen vastaanottoa 
varten. Toukkariesa ei ole suomalai-
sillekaan arkistonhoitajille tuntema-
ton (ks. kuva).

Hollannin Pohjanmeren rannoilla 
näkyvät tuulimyllyt ja dyynit ker-
tovat eräästä arkistoja vaivaavasta 
ongelmasta. Vastaanotettu aineisto 
on käytävä läpi ja imuroitava en-
nen makasiinisäilytystä ja varsinkin 
ennen digitointia. Hiekkaa on lähes 
kaikessa sisään tulevassa aineistossa 
ja se pilaa digitointilaitteistojen lasit. 
Käytössä olevat hiekkaimurit olivat 
tehokkaan näköisiä. 

Arkistoaineistojen käsittelyssä oli 
mielenkiintoisia eroja. Hollannissa 
käytetään yhä edelleen säilytyskan-
sioita, joissa on ns. ulosvetoreikä, 
ei umpinaisia niin kuin Suomessa. 
Uusia harmaita koteloita kutsuttiin 
Amsterdamin koteloiksi (Amster-
dam box). Rotterdamin kaupungin-
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arkisto oli halunnut kilpailuhenkise-
nä kehittää oman tuotteen, pahvi-
sen kirjakotelon (Rotterdam box). 
Rotterdamin arkistossa käytettiin 
myös alankomaalaista ”arkisto-
pyykkinarua” (ks. kuva). Muovisia 
(erityistä arkistoihin tarkoitettua 
rei’itettyä säilytysmuovia) säilytys-
taskuja käytetään hollantilaisissa 
arkistoissa erityisesti vanhojen kes-
kiaikaisten, paljon sinettejä sisältävi-
en asiakirjojen riiputtamiseen, jotta 
sinettinauhat pysyvät painovoiman 
vaikutuksesta suorassa eivätkä si-
netit rikkoudu. Keskiaikaisia aineis-
toja oli paljon: maakirjoja, kaupun-
kioikeuksien saantoja, perukirjoja 
yms. – jopa asiakirja, jolla kirkko 
kielsi kristittyjä osallistumasta 
gladiaattoritaisteluihin (Geldersin 
Arkisto). 

Arkistojen markkinointia

Merkittävin ero suomalaisen ja 
hollantilaisen arkistokulttuurin 
välillä on panostus markkinointiin. 
Suomalaiset eivät ole järin tunnet-
tuja kauppamiehiä; hollantilaiset 
sen sijaan markkinoivat arkistoja 
vauvasta vaarin. Panostus näkyy 
myös henkilökunnan kokoonpanos-
sa: esimerkiksi Rotterdamin kau-
punginarkistossa meitä opastivat 
arkiston markkinointikoordinaat-
tori ja lehtori. Erityisesti tunnutaan 
panostavan nuoriin ja kouluikäisiin 
kävijöihin. Koululaiskierroksiin tör-
mäsi lähes joka arkistossa. Heidän 
joukossaan ovat tulevat arkistojen 
rahoituspäätösten tekijät. Mai-
noskikkoja oli monia:  Amsterda-
min kaupunginarkiston aulassa oli 
1900-luvun alun kolmiulotteisten 

kuvien näyttely kaupungin elämästä. 
Kansallisarkistossa oli hieno näyt-
tely maan merkittävimmistä asiakir-
joista, joka antoi hyvän katsauksen 
Alankomaiden historiaan (mm. 
”Itsenäisyysjulistus” Plakkaat van 
Verlatinge eli ero Espanjasta 1581 
ja Belgian ero Alankomaista 1839). 
Jaossa oli myös asiakirjoista tehtyjä 
postikorttikuvia. Rivierenland alue-
arkistosta saimme kotiin viemisiksi 
Hollannin 1861 aluekartasta tehdyn 
500 palan palapelin. 

Lokakuu on Alankomaissa ”arkis-
tokuukausi”, jonka aikana arkistot 
keksivät erilaista yleisötoimintaa. 
Regionaal Archief Rivierenland 
järjestää muun muassakauhukier-
roksia, joilla esitellään arkiston 
aarteista esimerkiksi 1600-luvun 
noitaoikeudenkäyntien pöytäkirjoja. 

Opintomatkalaisia tutustumassa Daniel Cajanukselta jääneisiin asiakirjoihin ja esineisiin Noor-Hollands 
Archief:ssa. Vasemmalta: Tuula Mäkelä, Marja Piiroinen-Honkanen, Tenho Kokkonen, Emmi Savonen, Jari 
Suutari, Vappu Ikonen ja Johanna Mieto. Kuva: Mika Honkanen.



FAILI 4/2019 FAILI 4/2019 2726

Lisäksi RAR on rakentanut interak-
tiivisen seinän tutkijasaliin. Seinässä 
hyödynnetään QR-koodeja, joiden 
avulla oli mahdollista esimerkiksi 
kuunnella älypuhelimesta laulettuna 
keskiaikaista kirkkomusiikkia.  Ar-
kistot käyttivät aineistojensa mark-
kinointiin myös YouTube-kanavia, 
Wikimedia Commons -sivustoa ja 
Twitteriä. Monissa arkistoissa pa-
nostettiin myös näyttelyihin.

Yes, we scan!

Alankomaissa panostetaan digitoin-
tiin.  Amsterdamin kaupunginarkisto 
otti digitaalisuuden lähtökohdak-
seen vuonna 2007 muuttaessaan 
nykyiseen arkistotilaansa. Alkuvai-
heessa saatettiin arkistoluettelot 
digitaaliseen muotoon ja avoimesti 
käytettäviksi. Digitoitujen aineis-
tojen tarjoaminen aloitettiin pian 
tämän jälkeen. Digitaaliseen arkis-
toluetteloon lisättiin digitointinappi, 

jonka avulla asiakkaat saavat tilata 
haluamansa aineistot digitoituna. 
Aineisto toimitetaan parissa, kol-
messa viikossa digitoituna asiakkaal-
le. Nämä ”scanning on demand” 
sekä ”delivery on demand” -ohjel-
mat esiteltiin meille matkan aikana 
useammassakin arkistossa. Käytän-
nössä toivotuimpia digitoitavia ovat 
olleet sukututkijoiden käyttämät 
aineistot. 

Digitoidun aineiston käyttöä on 
tehostettu joukkoistamisen keinoin.  
Amsterdamin kaupunginarkistol-
la on esimerkiksi oma arkiston 
ystävät -ohjelmansa.  Vapaaehtoi-
sia käytetään esimerkiksi optisen 
tekstintunnistuksen kehittämiseen 
kansainvälisen Transkribus -ohjel-
man puitteissa.  Arkistot kouluttavat 
tarvittaessa vanhojen käsialojen 
tulkitsemisessa ja asiakirjoja an-
netaan tulkittavaksi vapaaehtoisen 
osaamistason mukaan. Transkribus 
-ohjelman tulokset ovat olleet 
hyviä, sillä Kansallisarkisto Haagissa 
kertoi päässeensä käsinkirjoitetun 
aineiston tekstintunnistuksen osalta 
kuuden prosentin virhemarginaaliin. 

Joukkoistamista käytetään myös 
paikallisarkistoissa digitoitujen asia-
kirjojen läpikäymiseen ja metatieto-
jen tuottamiseen. Regionaalarchief 
Rivierenland oli lanseerannut ohjel-
man ”Vele handen” (many hands), 
jonka puitteissa rekrytoidaan ja 
koulutetaan vapaaehtoisia käymään 
läpi digitoituja asiakirjoja. Saman 
asiakirjan käy läpi kaksi vapaaeh-
toista. Vapaaehtoisten tuottamia 
metatietoja verrataan koneellisesti 
ja jos ne ovat yhtenevät, asiakirja 
hyväksytään arkistoon – jos eivät, 
ne tarkistetaan vielä kertaalleen 
henkilökunnan toimesta.

Joukkoistaminen tehostaa digitoin-
tia ja tuo arkistoille säästöjä, mutta 
ennen kaikkea se parantaa digitaa-

Erilaisten tuholaisten jättämiä jälkiä asiakirjoissa Regionaal Archief 
Rivierenlandin tutkijasalissa. Kuva: Mika Honkanen.
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lisen aineiston laatua. Rivierenland 
-arkistossa kiitettiin seudun vapaa-
ehtoisten paikallistuntemusta: paik-
kakunnalta rekrytoidut vapaaehtoi-
set tunnistivat paikkoja ja nimiä tai 
esimerkiksi henkilöitä valokuvista 
usein huomattavasti tehokkaam-
min kuin arkiston koulutetut, usein 
muualta tulevat työntekijät. Vapaa-
ehtoisista ei kuulemma ole pulaa ja 
he nauttivat työstään.  Amsterdamin 
kaupunginarkisto palkitsi vapaa-
ehtoisia pisteillä, joita sai vaihtaa 
esimerkiksi arkiston kirjakaupan 
tuotteisiin tai museoiden näyttely-
lippuihin. 

Tehokkaan digitoinnin kääntöpuole-
na ovat arkistojen tyhjät tutkijasalit. 
Monet näkemämme arkistot olivat 
uusia ja upeita ja niissä hyödyn-
nettiin uusinta tekniikkaa, mutta 
tutkijoita ei juuri näkynyt.  Arnhe-
min Geldersarchiefin vuosittainen 
asiakasmäärä oli esimerkiksi laske-
nut vuoden 2013 yhdestätoista tu-
hannesta nykyiseen kahteen tuhan-
teen, ja arkisto onkin tällä hetkellä 
auki yleisölle enää kahtena päivänä 
viikossa. Monessa arkistossa mieti-
tään nyt uutta käyttöä aikanaan liian 
suuriksi rakennetuille tutkijasaleille 
– erityisesti lukuisat tutkijapäätteet 
ovat osoittautuneet ajan mittaan 
turhiksi.  

Kaiken kaikkiaan alankomaalaisten 
digitaaliset palvelut vaikuttivat hyvin 
suunnitelluilta ja tehokkailta. Digi-
toinnin osalta meininki on hyvä ja 
asiakaslähtöinen. Kansallisarkisto 
Haagissa mainostikin digitointipal-
veluaan sloganilla ”Yes we scan!”.

Sähköinen arkistointi ja tie-
donhallinta

Digitoinnin lisäksi Alankomaissa on 
panostettu myös syntysähköisen 
aineiston keräämiseen. Kansallisar-
kistossa Haagissa kuulimme, miten 

hallinnossa syntyvän tiedon kerää-
miseksi on luotu kattava proses-
si.  Alankomaiden arkistolaki on 
vuodelta 1995 ja sitä ollaan uudis-
tamassa. Nykyisin kansallisarkis-
toon siirretään 20 vuotta vanhempi 
hallinnollinen aineisto.

Syntysähköisen aineiston keräämi-
sessä pyritään yhteistyöhön siten, 
että työhön osallistuvat organisaa-
tioissa tiedon tuottajat, asianhallin-
nan ammattilaiset (records mana-
gement) ja arkistonäkökulmasta 
sähköisiin arkistoihin perehtyneet 
arkistonhoitajat. Rotterdamin kau-
punginarkiston osalta tuli ilmi, että 
ongelmat ovat samat kuin Suomes-
sa: sähköposteja ja muita syntysäh-
köisiä valmisteluaineistoja on vaikea 
saada talteen, vaikka ne olisivat 
olennaisia päätöksenteon kannalta.

Arkistoherkkuja suomalai-
sille kollegoille

Alankomaalaiset arkistonhoita-
jat olivat vieraanvaraisia ja olivat 
kaivaneet esille parhaimmat aar-
teensa. Suomen ja Alankomaiden 
arkistoista löytyy yhteistä his-

toriaa. Merenkulkukartoissa on 
paljon mainintoja Suomesta, mm. 
Kymenkartano löytyi Arnhemista. 
Maailman pisimmän miehen suoma-
laisen Daniel Cajanuksen arkistot, 
yöpaita ja tohvelit löytyivät Pohjois-
Hollannin arkistosta, jonne esineet 
oli lainattu Frans Hals -museosta. 
Kuninkaallista kotiarkistosta Haa-
gista löytyi toinen mielenkiintoinen 
yllätys. Satamäärin suomalaisia oli 
lähettänyt kuningatar Wilhelmiinalle 
paksun kirja-adressin, jossa kiiteltiin 
sitä, ettei Wilhelmiina luovuttanut 
pakolaisena maassaan oleskelevaa 
Saksan keisaria (Wilhelm II).

Kokoelmien hollantilaisia helmiä 
olivat kaupunginarkistojen ”pato-
osuuskuntien” arkistot, joita ilman 
paikallista tutkimusta on mahdoton 
tehdä, sekä Rivierenlandin alueel-
lisen arkiston noitaoikeudenkäyn-
tipöytäkirjat. Keskiaikaisia kirkon 
ja aatelisten asiakirjoja on Alanko-
maiden arkistoissa niin paljon, ettei 
niitä voi harvinaisuuksiksi kutsua, 
vanhimmat säilyneet jo ennen 
1000-lukua.

Vanhoja asiakirjoja säilytetään erikoisvalmisteisissa muovikalvoissa 
Geldersarchief:ssa. Kuva: Mika Honkanen.
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Hyvin koulutettuja ammat-
tilaisia

Arkistokoulutusta on hyvin tarjolla 
ja lainsäädännöstä johtuen arkis-
toissa on oltava vähintään yksi kou-
lutettu alan ammattilainen. Panostus 
digitointiin ja digitaalisiin palvelui-
hin on lisännyt IT- ja digitaitoisen 
henkilökunnan määrää arkistoissa, 
ja perinteisiin fyysisen aineiston 
hallintatehtäviin on panostettu vii-
me vuosina vähemmän. Esimerkiksi 

Amsterdamin kaupunginarkistossa 
oli kuitenkin huomattu, että pal-
veluiden digitointi ei ole poistanut 
tarvetta kokoelmat hyvin tuntevalle 
henkilöstölle, joka pystyy tarvitta-
essa ohjaamaan tutkijoita oikeiden 
lähteiden äärelle. Eniten onkin 
kysyntää työntekijöille, jotka kyke-
nevät niin fyysisen kuin digitaalisen 
aineiston hallintaan.

Kirjoittajat ovat Arkistoyhdistyksen 
hallituksen jäseniä.

Matkan arkistot ja ohjelma

7.10.  Amsterdamin kaupunginar-
kisto ja Pohjois-Hollannin arkisto 
(Haarlem) 

https://archief.amsterdam/ ja 
https://noord-hollandsarchief.nl/

8.10. Kansallisarkisto (Haag) ja Ku-
ninkaallinen kotiarkisto (Haag)

https://www.nationaalarchief.nl/  ja 
https://www.koninklijkeverzame-
lingen.nl/thema-s/101-welkom-het-
koninklijk-huisarchief

9.10. Gelders Arkisto (Arnhem) ja 
Rivierenlandin aluearkisto

https://www.geldersarchief.nl/  ja 
https://www.regionaalarchiefrivie-
renland.nl/home

10.10.  Leidenin yliopiston ja Afri-
kan tutkimuskeskuksen arkistot

https://www.library.universiteit-
leiden.nl/subject-guides/leiden-
university-archives ja https://www.
ascleiden.nl/content/library

11.10. Rotterdamin kaupunginarkis-
to ja Het Nieuwe Instituut (Kansal-
linen arkitehtuuriarkisto)

https://www.myheritage.fi/rese-
arch/category-20004/rotterdamin-
kaupungin-arkisto https://collectie.
hetnieuweinstituut.nl/

Asiakirjojen digitointia Geldersarchief:ssa. Kuva: Mika Honkanen.
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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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TAPAHTUMAT

Yritysarkistojen konferenssi 
San Franciscossa

Mikko
Hyvärinen
Records 
Management
Manager
Nokia

Liikearkistoyhdistyksen pu-
heenjohtajan ICA-matka 
johti tällä kertaa moder-
nin teknologian juurille 

Kaliforniaan, jossa Levi Strauss 
isännöi vuosittaista Section of 
Business Archives -konferenssia. 
Reilun sadan osallistujan kaarti 
oli ymmärrettävästi Pohjois-
Amerikkaan painottunut, mutta 
liki kahdenkymmenen eurooppa-
laisen edustus oli paikalla myös. 
Kerrankin kun konferenssi saatiin 
Piilaaksoon, niin tämä väistä-
mättä näkyi myös esityksissä ja 
osallistujajoukkiossa.

Konferenssin avauspuheenvuoros-
sa Levi Strauss’in tuotekehityksen 
innovaatiojohtaja Paul Dillinger 
painotti ennen kaikkea kuinka 
yritys hyödyntää dataa ymmär-
tääkseen mm. globaalia ekologista 
jalanjälkeään (lifecycle impact data). 
Päähuomio kohdistui veteen: mm. 
Aral-järven traagisen kuivumisen 
taustalla oli vahva painotus puuvil-
lan viljelyyn alueella, kun 1980-lu-
vulla vaatetuotanto alkoi globaa-
lilla tasolla kasvaa hyvin nopeasti. 
Merkityksellinen tieto juuri Levi 

Strauss’in kannalta, sillä yksien fark-
kujen valmistus vaatii viiden aikui-
sen vuosittaisen kulutuksen verran 
vettä. Dillinger mainitsi, että hamp-
pu on potentiaalinen hyödynnettävä 
materiaali jatkossa (tuotanto vaatii 
merkittävästi vähemmän vettä); 
esteenä käytölle jo nyt on lähinnä 
materiaalin miellyttävyys. Tämän 
lisäksi Levi Strauss on myös yrityk-
senä hyvin tietoinen siitä, kuinka 
paljon vaatteita päätyy kaatopai-
koille ympäri maailmaa; se onkin 
kampanjoinut ajoittain vanhojen 
Levis-housujen keräämisellä. Näitä 
housuja on voitu hyödyntää myö-
hemmin kierrätyksessä ja samalla 
nostalgiaa hyödynnetään mm.  Vinta-
ge-kokoelmien myynnillä. Voittaja 
tässä on toki firma itse, mutta toki 
brändi pyrkii hyötymään ekologi-
suuden leimasta.

Piilaakson esitykset eivät tietenkään 
olisi olleet mitään ilman teknolo-
giayritysten puheenvuoroja. Moun-
tain View’ssa sijaitsevan Computer 
History Museum’in väestä ja siellä 
toimineesta konsultista koostunut 
sessio avasi näkemyksiä Piilaakson 
historian tallentamisesta ja ennen 
kaikkea sen vaikeudesta. Kaikkien 
neljän puhujan viesti oli, että kaiken 
on myötäiltävä ympäröivää, vauh-
dikasta yrittäjäilmapiiriä. Tyypillistä 
Piilaaksossa on yleensä se, että kun 
joku saa bisnesidean, niin mitään ei 
suunnitella lähtökohtaisesti pitkällä 
tähtäimellä vaan start-up -henkises-

ti; oletus on, että liiketoiminta myy-
dään hyvällä summalla eteenpäin 
suht nopeasti ja sitten henkilö(t) 
aloittaa uuden bisneksen, joka taas 
myydään eteenpäin. Jatkuvuutta ei 
lähtökohtaisesti ole tai siihen ei uh-
rata ajatuksia, eikä täten yrityksen 
luojille tule käytännössä ikinä edes 
mieleen se, että historiaa pitäisi 
tallentaa. On varsin surullista, että 
osaa teknologiahistorian merkit-
tävimmistä teoista ja saavutuksista 
hädin tuskin saadaan jaettua tulevil-
le sukupolville.

Toisiakin näkökulmia Kaliforniasta 
saatiin. Barbara Rominski esitteli, 
kuinka San Francisco Opera on val-
mistautunut jo muutaman vuoden 
100-vuotisjuhliinsa (vuonna 2023). 
Arkistointia oopperassa on tehty jo 
1980-luvulta alkaen, mutta ei kovin 
systemaattisesti. Tilanne muuttui, 
kun historian merkkipaalusta tultiin 
tietoiseksi ja suhdetta paikallishis-
toriaan alettiin pohtia oopperan 
johdossa. Seurauksena on ollut mm. 
ideoita oopperan esitysten Kalifor-
nia-teemoista, ja mm. Girls of the 
Golden West -ooppera saavutti pari 
vuotta sitten suuren menestyksen 
kriitikkojen keskuudessa (paljolti 
historiallisten faktojen paikkansapi-
tävyyden vuoksi). Pankkisektorilta 
taas Wells Fargo osoitti omaavan-
sa aivan erityisen historian, jonka 
postivaunut 1800-luvun puolivälistä 
ovat tuttuja liki kaikille vähintään 
lännenelokuvista. 
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Aubrey Carrier esitelmöi lyhyesti 
yrityksestä konferenssissa, mutta 
Wells Fargon museoon ja arkistoon 
pääsimme ihan tutustumaankin 
konferenssin lopussa. Siellä kukin 
kykeni näkemään, kuinka moni-
puolista liiketoimintaa Wells Fargo 
onkaan harjoittanut: osa saattoi 
myös yllättyä rajusti, kun yrityksen 
historioitsija mainitsi USA:ssa hyvin 
tunnetun puhuvan pankkiauto-
maatin Tillie’n (Tillie the All-Time 
Teller) äänen olleen Susan Bennett. 
1970-luvulta vuoteen 2013 tämä 
asia pysyi salaisuutena, kunnes Ben-
nett paljasti asian.  Asia olisi tullut 
julki väkisinkin pian: Bennett kun on 
antanut äänensä myös Applen Siri 
-avustajalle, ja tätä salaisuutta media 
selvitti isolla joukolla tuolloin.

Teknologisten muutosten käytän-
nöllisiä vaikutuksia käsiteltiin myös 

muutamissa esityksissä. San Francis-
con Federal Reserve -pankissa mm. 
on hiljattain määritelty uudestaan 
sähköinen arkistointi; sen suunnit-
telu (prosessi) ja uusi arvonmääri-
tys tehtiin myös.  Anne Hall esitteli 
kuinka yli tusina arkistointipros-
sessia yhdistettiin ja sähköiseen 
säilyttämiseen tuli käyttöön vain 
Preservica’n tarjoama OAIS-poh-
jainen ratkaisu. Fed’in osalta täysin 
vapaaehtoisuuteen perustunut pa-
nostus tuotti merkittäviä muutoksia 
metatietojen käsittelyyn ja määrit-
telyyn, ovathan modernit prosessit 
muuttaneet dokumentaatiota ja sen 
tuottamista. Useassa konferenssin 
esityksessä huomioitiin myös, että 
teknologian pitäisi mahdollistaa 
myös mittareiden luonnin eli datan 
helpomman hyödyntämisen arkis-
toissa (esim. vakuutusyhtiö Cignan 
ja lääkealan Glaxo Smith Kline’n 

esitykset).  Arkistoinnin organisa-
torisen aseman ymmärtäminen 
on välttämätöntä, jotta saadaan 
myös tuotettua merkityksellisiä 
mittareita. Pitää puhua bisneksen 
kieltä (”muista aina kenelle rapor-
toit”) ja unohtaa useimmiten oman 
koulutuksen tuoma jargon. Datan 
fiksulla manipuloinnilla voi myös 
hankkia useiden esittäjien mielestä 
ns. nopeita voittoja (quick wins), 
joita tunnutaan nykyään monissa 
organisaatiossa arvostavan; tärkeä 
päämäärä onkin tunnistaa nykyään 
se, mitkä ovat keskeisimmät argu-
mentit arkistoinnin puolesta ja alati 
päivittää nuo argumentit arkistoin-
tiprosessien ja yleensä tiedonhal-
linnan muuttuessa. Tämän näkökul-
man toivat yhdessä paneelissa esiin 
mm. Ted Ryan (Ford) ja Paul Lase-
wicz (McKinsey).

Mikko Hyvärinen Wells Fargon pääkonttorin aulassa San Franciscossa. Taustan vaunut yritys tilasi vuonna 
1867 ja niitä käytettiin pääosin San Franciscon lahden alueella, kunnes ne päätyivät museoon.
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Konferenssin toisen keynote-pu-
heen piti IBM:n Sandeep Gopisetty 
(Director of Enterprise AI), joka 
tunnetaan mm. yhtenä käsinkirjoi-
tuksen tunnistuksen pioneereista. 
Puheessaan hän keskittyi selittä-
mään ennen kaikkea laskennan 
kehitystä eli sitä miten biteistä 
on edetty nykyiseen verkottu-
neeseen dataan sellaisenaan kuin 
se nyt käytössämme on (tai on 
tulossa käyttöön). Tämä on yhä 
varsin perinteistä data-analyysiä 
vaikka kehitys on ollut melkoista 
muutamassa vuodessa esim. deep 
learning’in osalta kuvantunnistuk-
sessa (vuonna 2015 kone jo löi 
ihmisen lähes kaikilla mittareilla). 
Toisaalta olemme vasta alussa teko-
älyn kehityksessä: tarvitaan paljon 
dataa syvään oppimiseen ja mitään 
”multitasking”-tehtäviä ei juuri 
tehdä vielä. Koneiden opettaminen 

tulee vielä pitkään olemaan työlästä 
puuhaa; toinen juttu on sitten kun 
kvanttitietokoneiden aika koettaa, 
mutta siihen menee vielä kenties 
kolme vuosikymmentä.

Tästä huolimatta on mielenkiin-
toista ymmärtää, mihin tekoäly ja 
älykkäimmät tietokoneet jo pys-
tyvät verrattuna ihmiseen. Vuoden 
2012 Euroopan debaattimestari ja 
vuoden 2106 MM-finalisti Harish 
Natarajan otti yhteen IBM:n tieto-
koneen kanssa tänä vuonna esikou-
lujen julkisen rahoittamisen eduista. 
Yli puolet yleisöstä oli sitä mieltä, 
että IBM:n Project Debater lisäsi 
heidän tietoja aiheesta, kun Natara-
janin kohdalla luku jäi 22%:iin. Tämä 
ei johdu siitä että IBM:n kone olisi 
todellakaan älykkäämpi; se vain pys-
tyy prosessoimaan valtavasti tietoa 
ilman ”ihmisrajoitteita” ja sitä on 

koulutettu paljon. Ensimmäisten 
kvanttitietokoneiden kehitys on 
vielä kuitenkin varsin hidasta: Vaikei-
den ongelmien ratkaisu tuottaa vie-
lä suuria vaikeuksia ja paljon virhei-
tä tehokkaillekin koneille. Tilannetta 
ei helpota työvoimaongelmat: Yksin 
Yhdysvalloissa on puute yli 200 000 
ohjelmistokehittäjästä juuri nytkin 
ja lähes saman verran tarvittaisiin 
nyt datatieteen ammattilaisia. Tämä 
on merkityksellistä, koska yritykset 
tuhlaavat vuosittain satoja miljarde-
ja ohjelmistobugien korjaamiseen: 
IBM:n mukaan 40% IT:n resurs-
seista menee laadunvarmistuksen 
eri vaiheisiin ja 50% ohjelmistoke-
hittäjien ajasta menee itse bugien 
selvittelyyn. Tämä tieto auttaakin 
hyvin ymmärtämään, miksi kehitys 
kangertelee vaikka melkoisia edis-
tysaskelia onkin saavutettu.

Disney-konsernin edustajien pa-
neeli esitteli ison mediajätin datan 
hallinnan haasteita. Walt Disney 
Amination Research Library, Walt 
Disney Archives, Pixar Animation 
Studios ja Lucasfilm kukin saivat 
oman puheenvuoronsa. Disney Ar-
chives on näistä konsernin vanhin 
arkisto-organisaatio, joka perus-
tettiin vuonna 1970, ja aloittami-
nen tapahtui Walt Disneyn oman 
arkiston haltuunotolla. Joka arkis-
tointiorganisaatiolla on käytännössä 
kaikkea mahdollista arkistoituna, 
mitä vain voi kuvitellakin: itse elo-
kuvia, valokuvia, elokuvissa käytet-
tyjä asusteita ja lavasteita, käsikir-
joituksia, animaatioiden vedoksia 
ymv. Kaikki ovat osaltaan vahvasti 
Disneyn markkinointiorganisaation 
”ohjattavissa”, sillä ymmärrettävästi 
Mikki Hiirellä, Aku Ankalla ja kaikil-
la muilla arkistojen hahmoilla – ja 
löydöillä – voidaan tehdä bisnestä 
jatkuvasti. Yhteistä jokaiselle Dis-
neyn arkistointiorganisaatiolle on 

Paula Jabloner (Computer History Museum) kertoi ansiokkaasti 
Piilaakson bisneskulttuurista ja miten se vaikuttaa yritysten omaan 
brändikuvaan.
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myös se, että heillä on valtavasti 
aktiivisia ja passiviisia tietokantoja 
useine haasteineen: pitäisi suunni-
tella ja tehdä migraatioita, yhden-
mukaistaa järjestelmien metatiedot 
sekä suorittaa arvonmääritystä. 
Esimerkiksi Pixarilla joka tuotannol-
la on liki aina oma serveri kaikelle 
datalle eikä voida taata, että tiedon 
indeksointi sujuisi automaattises-
ti kuten toivottua; joka elokuvan 
valmistuttua servereiltä otetaan csv 
-tiedostot talteen aina, mutta silti 
datasta täytyy selvitellä arkistoinnin 
kannalta tiedostoformaatit ja muut 
kriittiset asiat. Onneksi nykyiset 
resurssit ovat selvästi paremmat 
kuin ennen, niin työvoiman määrän 
kuin rahoituksen suhteen; arkistois-
sa toimii useita kymmeniä arkisto-
työntekijöitä tätä nykyä.

Mihin sitten arkistointi on menos-
sa teknologisen ja yhteiskunnalli-
sen kehityksen myötä? Heritage 
Werks’in Ryan Donegan korosti, 
että arkistoinnin asiantuntijoiden 
pitäisi itse ottaa pallo käteen mah-
dollisimman pian IT-asiantuntijoiden 
herättämisen suhteen, sillä kukaan 
muu ei sitä tee meidän puolesta. 
Ehkä helpointa olisi edistää kuvan-
tunnistusta ja tuoda siihen mukaan 
ajoissa nyt arkistojen ”validointi-
prosesseja”? Miten yksinkertaistaa 
yksityisyyden kontrolleja ja pitää ne 
toimivina? Donegan olikin huolis-
saan kovasti kyberturvallisuudesta: 
Jos koko ajan turvallisuus tuntuu 
olevan vain enemmän ja enemmän 
uhattuna, niin vaarantuuko avoimen 
datan saatavuus jatkossa; kuka ha-
luaa jakaa tietojansa enää, jos joka 

askel on mahdollinen Pandoran 
lippaan avaaminen?

Konferenssissa oli tuttuun tapaan 
myös yritysarkistojen promoo-
tiota siinä missä niiden ongelmien 
ratkaisujen esittelyä. Erityisesti 
alkoholiteollisuus oli vahvasti esillä 
tällä kertaa: Niin Heineken, Ab-
solut Company kuin Irish Distillers 
esittelivät omia arkistojaan, joista 
ensin mainittu oli avannut uuden 
Heritage Quarter’in viime vuonna 
Amsterdamiin. Mitä ensi vuonna 
onkaan luvassa, kun syksyn konfe-
renssi pidetään Tanskassa – silloin ei 
tarvitse lähteä kovin kauaksi, joten 
ei muuta kuin mukaan matkalle.

Levi Strauss’in pääkonttorissa aistii välittömästi historian. Pääaulasta ja sen vieressä olevasta History Ex-
hibit -huoneesta löytyi useilta vuosikymmeniltä niin farkkuja, takkeja kuin muitakin tuotteita mielenkiin-
toisten multimediasisältöjen lisäksi.
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Maaret
Storgårds
Arkistonhoitaja
Musiikkiarkisto

Mikkelin Arkistopäivien 
kahden ensimmäisen 
päivän raportti on Fai-
lin numerossa 3/2019. 

Tässä jutussa keskitytään kol-
manteen päivään, jonka ohjelman 
aloittivat työpajat. Valittavana 
oli Digitalisaation eteneminen, 
Turvallisuus tiedonhallinnan 
näkökulmasta sekä Tiedonhallin-
nan haasteet ja mahdollisuudet.  
Kirjoittaja osallistui Digitalisaati-
on eteneminen -työpajaan, jossa 
käsiteltiin digitalisaatiota toimin-
nan kehittämisessä ja sen toteut-
tamisen edellytyksiä (Jarkko Le-
vasma/Verohallinto), digitaalisen 
tiedon tuottamista liiketoiminnan 
näkökulmasta (Aki Lassila Disec 
Oy) sekä massadigitointiin liit-
tyviä projekteja, jotka valikoitiin 
tähän kirjoitukseen tarkempaan 
esittelyyn.

Massadigitointiprojektit

Kansalliskirjaston massadigitointia 
esitteli palvelujohtaja, FT Johanna 
Lilja aiheenaan Julkisten aineisto-
jen digitalisoiminen, jakaminen ja 
hakeminen, jota lähestyttiin Kan-
salliskirjaston digitaalisten aineis-
tojen kautta. Kansalliskirjastolla on 
vapaakappalelain osalta velvoite 
tallettaa ja saattaa käyttöön julkais-
tua aineistoa. Suurin osa aineistoista 

tulee edelleen paperisena, 11 % 
sähköisessä muodossa. Perusrahoi-
tuksen turvin digitoidaan sanoma-
lehtiä, äänitteitä ja kirjoja.  

Aineistoja priorisoidaan digitointiin 
muun muassa tarpeen ja harvinai-
suuden vuoksi, sekä kumppanuusdi-
gitointiprojekteihin ja näyttelyihin. 

Kansalliskirjaston metatietoja ja 
aineistoja löytyy Finna.fi, digi.kan-
salliskirjasto.fi ja Doria-palvelusta. 
Digi.kansallikirjasto.fi-palvelua on 
kehitetty tuomalla palveluun kirjoja 
sekä parantamalla hakutoimintoja. 
Palveluun on saatu käyttöön li-
senssi- ja kumppanuussopimuksilla 
vuoden 1918–1929 lehdet, 1000 
tietokirjaa ja 1000 kaunokirjaa. 

Lehdet ja tietokirjat ovat digi.kan-
salliskirjasto.fi-palvelussa kaikkien 
haettavissa ja luettavissa. Kaunokir-
jat taas ovat tutkimus- ja opetus-
käyttöön, ja niitä pääsee käyttämään 
HAKA-tunnuksilla.

Digi-käyttäjäkyselyn perusteella 70 
% palvelua käyttävistä käyttää sitä 
vähintään kuukausittain. Tärkeim-
piä käyttösyitä ovat sukututkimus, 
selailu, tieteellinen ja yksityinen 
tutkimus. Erilaiset käyttösyyt yhdis-
tyvät samoilla asiakkailla. Suosituim-
pia aineistoja ovat sanomalehdet, 
joissa hakukohteina ovat sukulaiset, 
perinnetiedot ja asuinpaikat sekä 
erityisenä hakuna 1914 järjeste-
tyt laulukilpailut. Palvelu on saanut 
käyttäjiltä hyvää palautetta ja siihen 
on toivottu lisää aineistoja.

Kansalliskirjastolla on meneillään 
erilaisia kehittämishankkeita, joista 

yksi on NewsEye-hanke. Sen tavoite 
on kehittää digitaalisten ihmistietei-
den työkaluja tietojenkäsittelytie-
teen avulla. NewsEye on kansainvä-
linen ja monitietoinen hanke, johon 
on valittu mukaan Kansalliskirjaston 
aineistoista suomalaiset sanoma-
lehdet vuoteen 1918 asti. Toisessa 
hankkeessa kehitetään yhteistyönä 
Digitalian kanssa tekstintunnistusta, 
artikkelien ja nimien poimintaa, ku-
vien luokittelua sekä digi.kansallis-
kirjasto.fi-palvelun uusia toiminnal-
lisuuksia. Lähitulevaisuuden tavoite 
on myös parantaa digi.kansalliskir-
jasto.fi-palvelun tutkijapalveluita 
sekä rikastuksia.

Aalto-yliopiston opinnäyte- ja kuva-
kokoelmien massadigitointiprojektia 
esitteli asiakirjahallinnan päällikkö 
Susanna Kokkinen. Digitointipro-
jekti sai alkunsa vuonna 2017 ARTS 
arkiston arkistotilojen lisätarpeesta, 
josta tehtiin arviointi eri vaihtoeh-
doista. Vaihtoehtoja arkistotilojen li-
sätarpeen ratkaisemiseen oli kolme: 
hankitaan arkistotila paperiaineis-
toille, digitoidaan vain 1/3 opinnäy-
tetöistä ja osa kuvakokoelmista tai 
digitoidaan kaikki opinnäytteet ja 
suurin osa kuvakokoelmista. Digi-
tointiprojektiin päädyttiin, koska 
se oli kustannusvertailussa selvästi 
halvempi vaihtoehto tilahankintaan 
verrattuna. Digitoinnilla myös pa-
rannetaan kokoelmien vaikuttavuut-
ta, näkyvyyttä ja käytettävyyttä.

Opinnäytekokoelma valittiin di-
gitointiin sen yhdenmukaisuuden 
vuoksi: opinnäytteet ovat kooltaan 
A4-kokoa, konekirjoitettua, luette-
loitu tietokantaan sekä ne täyttävät 
pitkäaikaissäilytyksen vaatimukset. 
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Arkistolaitoksen päätöksessä, kos-
kien yliopistojen ja korkeakoulujen 
pysyvästi sähköisesti säilytettäviä 
opinnäytteitä todetaan, että paperi-
muodossa olevat opinnäytteet voi-
daan säilyttää pysyvästi, ellei niitä di-
gitoida sähköiseen muotoon. Näin 
ollen opinnäytteiden säilyttäminen 
pelkästään sähköisessä muodossa 
on mahdollista. Kuvakokoelma va-
likoitiin mukaan, koska sillä nähtiin 
olevan suuri tutkimuksellinen arvo, 
mutta analogisessa muodossa sen 
käyttöarvo oli mitätön. Kuvakokoel-
ma sisältää muun muassa paperisia 
kuvia, piirustuksia, dioja yhteensä n. 
1 miljoonaa kappaletta. 

Digitointiprojekti aloitettiin ko-
koamalla projektiryhmä, joka teki 
prosessien kuvaukset ja valmisteli 
tarjouspyynnöt. Toimittajien kans-
sa käytiin keskusteluja aineistoihin 
liittyvistä teknisistä kysymyksistä. 
Tarjouspyynnöt julkaistiin, ja niiden 
pohjalta toimittajilta tuli kysymyk-
siä, joiden vuoksi pidettiin digitoi-
tavien aineistojen esittely. Lopulta 

tarjouksia tuli yhteensä 17, joista 
voittaneet tarjoukset erosivat ver-
tailuhinnoista selvästi. Toimittajien 
valinnan jälkeen aloitettiin projektin 
käynnistys ja laatukriteerien tarken-
nus. Opinnäytekokoelman käsittely 
digitointia varten toi esille erilaisia 
aineistoista nousseita haasteita, 
kuten tyhjät/merkittömät sivut, 
erilliset liput ja laput, marginaalit, 
taitetut sivut, joista tehtiin linjan-
vedot ennen digitointia. Digitoituja 
tiedostoja validointiin, tarkistettiin 
sisältöjä, täydentämällä tietoja. Pro-
jektin tuloksena saatiin digitoitua 72 
000 julkaisua, n. 8 miljoonaa sivua. 
Opinnäytekokoelman paperisia 
kappaleita säilytetään kunnes digi-
toinnin laatu on varmistettu. 

Sähköiset opinnäytteet ja väitöskir-
jat ovat käytettävissä Aalto-yliopis-
ton oppimiskeskuksen päätteillä, 
joista niiden sähköinen kopiointi tai 
tallennus ei ole mahdollista, mutta 
niitä voi tulostaa itselleen. Digitoin-
nin ansiosta opinnäytteitä voidaan 
hakea nyt paremmin OCR:en 

ansioista, jolloin metatietojen li-
säksi haku kohdistuu opinnäytteen 
tekstisisältöön. Tämä mahdollistaa 
aineiston monipuolisemman tutki-
muskäytön. Haasteena käytettävyy-
delle ovat tekijänoikeudet. Vaikka 
opinnäyte on julkinen asiakirja, sitä 
ei saa julkaista ilman tekijän lupaa. 
Valmisteilla on alumniprojekti, jossa 
luodaan alumneille alusta antaa 
lupia opinnäytteensä julkaisemiseen 
ja digitaalisen laadun tarkistamiseen. 

Kansallisarkiston hävittämiseen 
tähtäävästä massadigitointihank-
keesta kertoi kehittämispäällikkö 
Mikko Eräkaski. Hän esitteli kaksi 
digitointistrategiaa, joista arkistojen 
takautuvassa digitoinnissa kyse on 
saatavuuden parantamisesta ja alku-
peräisten analogisten kappaleiden 
säilyvyyden turvaamisesta. Hävit-
tämiseen tähtäävässä digitoinnissa 
taas kyse on analogisen tallennus-
muodon pysyvän säilytysmuodon 
muuttamisesta digitaaliseksi ja 
analogisen kappaleen hävittämisestä 
digitoinnin jälkeen. Jälkimmäisessä 

Mikkelin Arkistopäivät järjestettiin kongressikeskus Mikaelissa 5.–7.6.2019. Kuva: Maaret Storgårds.
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digitoinnin tarkoituksena on vält-
tää arkistotilojen lisärakentaminen, 
taata aineiston parempi saatavuus 
ja käytettävyys sekä uudenlaiset 
käyttömahdollisuudet.

Ennen digitointia määritetään, 
kumpi digitointistrategia valitaan, 
tehdään seulontaesitys Kansallis-
arkistolle aineistojen kulttuurihis-
toriallisesta arvosta, määritetään 
tallennusratkaisu ja -rakenne sekä 
toteutetaan digitointi vaatimus-
määrittelyjen mukaan. Kun aineisto 
on digitoitu, digitaalisen ilmenty-
män eheys, säilytys ja käytettävyys 
varmistetaan. Analoginen kappale 
voidaan hävittää, mikäli analogisen 
kappaleen säilytysmuodolla ei ole 
kulttuurihistoriallista arvoa, digi-
toinnin prosessin luotettavuus ja 
ilmentymän laatu on tarkistettu 
sekä digitoinnin lopputulos täyttää 
pitkäaikaissäilytyksen vaatimukset.

Kansallisarkiston ylitarkastaja, 
projektipäällikkö Ville Kajanne 
jatkoi Eräkosken esitystä avaamal-
la massadigitoinnin prosessia ja 
pilotointia. Massadigitointihank-
keessa pilotoidaan hävittämiseen 
tähtäävää digitointia, mikä on osa 
varsinaista digitointiprosessia. Pi-
lotoinnin mittakaava on pienempi 
kuin täystuotannossa, mikä näkyy 
esimerkiksi siinä, että digitoinnis-
sa käytetään erillisiä ohjelmistoja 
kattavan tuotantojärjestelmän 
sijaan. Pilotoinnin prosessit ovat 
melko lailla samat kuin varsinaisessa 
digitoinnissa, mutta työvaiheissa on 
eroja. Pilotoinnista on saatu oppi-
miskokemuksia prosessien toteut-
tamisesta kokonaisuutena, tuotan-
non organisoinnista, asiakaspalvelun 
toteuttamisesta, tietoturvasta ja sen 
hallinnasta, laitteistojen, ohjelmisto-
jen, toimittajien ja aineiston vaati-
musten yhteensovittamisesta sekä 

erilaisten järjestelmien välisestä 
kommunikoinnista ja rajapinnoista. 
Pilotoinnin pohjalta saadaan myös 
varmuutta varsinaisen massadigi-
toinnin laskelmiin. 

Digitaalinen turvallisuus

Tauon jälkeen vuorossa oli Väestö-
rekisterikeskuksen johtavan eri-
tyisasiantuntijan Kimmo Rouskun 
Ajankohtaista digitaalisesta tur-
vallisuudesta -puheenvuoro, jossa 
hänellä oli positiivinen näkökulma 
digitaaliseen maailmaan: hän näkee 
siinä enemmän mahdollisuuksia 
kuin uhkia. Rousku pohjusti esi-
tyksenä kertomalla olevansa itse 
aktiivinen sosiaalisessa mediassa 
sekä kiinnostunut digitaalisista 
laitteista eli ”hilavitkuttimista”, joilla 
hän seuraa omaa aktiivisuuttaan, 
unta ja vireystilaansa. Näin hän saa 
tietoa itsestään, mutta on myös val-
mis jakamaan sitä yleiseksi hyödyksi 
muille. 

Rousku esitti neljä näkökulmaansa 
digitaalisuuteen. Hänen mukaansa 
kaikki mikä voidaan digitalisoida, 
tullaan digitalisoimaan, kaikki mikä 
voidaan automatisoida ja robo-
tisoida, tullaan tekemään, kaikki 
missä tekoälyä (AI) voidaan käyttää, 
tullaan sitä hyödyntämään ja kaikki 
mihin tulee sähkö, tullaan liittämään 
internet-verkkoon. Kaikki mikä on 
liitetty verkkoon, yritetään myös 
murtaa. Näin ollen on tärkeää olla 
tietoinen omasta toiminnastaan ja 
tunnistaa tietoturvariskit. Palvelun-
tuottajien on tärkeää ymmärtää, 
että turvalliset palvelut tuottavat 
luottamusta ja menestystä. Jos 
luottamuspula syntyy, ihmiset eivät 
anna tietojaan käyttöön, jonka seu-
rauksena digitulevaisuus on uhat-
tuna. Jos tietoja ei saada, on myös 
tekoälyn kehittäminen vaarassa. 

Rouskun mukaan organisaatioi-
den on tärkeää tunnistaa kriittinen 
toiminta, varautua häiriötilanteisiin, 
varmistaa ja testata riskienhallinta, 
toiminnan jatkuvuus ja prosessit. 
Esimerkkinä Rousku kertoo kont-
tibisnesyritys Maersk:iin kohdis-
tuneesta tietomurrosta, jonka 
seurauksena yritys sai merkittäviä 
tappioita ja joutui hankkimaan ko-
konaan uuden it-järjestelmän.  Asi-
akkaat taas joutuivat odottamaan 
tuotteitaan, mikä oli isku maineelle.

Rousku esitteli lopuksi Väestöre-
kisterin Digiturvapalvelun, joka 
auttaa julkista hallintoa kehittämään 
turvallisia palveluita ja toimin-
taympäristöjä. Jokaisen työntekijän 
tulee ylläpitää ja luoda luottamusta 
sidosryhmille ja kansalaisille julkisen 
hallinnon toimintaa kohtaan. Kyse ei 
ole vain luotettavista ja turvallisis-
ta palveluista, vaan myös hallinnon 
toiminnasta, jossa jokaisella työnte-
kijällä on tärkeä rooli. Lopuksi hän 
tähdensi, että digiturvallisuus on 
digitaalisen toiminnan mahdollistaja, 
se ei saa estää, halvaannuttaa, hol-
vata tietoja tai toimintaa. Rousku 
lopetti puheenvuoronsa muistutta-
malla, että meidän on huolehdittava, 
että Suomi on jatkossakin maailman 
turvallisin valtio, jossa on maail-
man onnellisimmat ihmiset ja joka 
tuottaa eniten vaurautta ja lisäarvoa 
maapallolle. 

Neiti Etsivä Nooan arkis-
tossa

Viimeisenä puhujana oli toinen ar-
kistopäivien keynote-puhuja FT, kir-
jailija Anna Kortelainen, jonka Neiti 
etsivä Nooan arkistossa -esitys kä-
sitteli käyttäjän näkökulmaa arkis-
toihin ja aineistoihin. Kortelaiselle 
arkistot ovat tuttuja paikkoja, joista 
hän hakee ideoita ja tietoja teoksil-
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leen ja näyttelyprojekteihin. Häntä 
kiinnostavat katkonaiset, kadonneet 
tai menetetyt asiat, joiden kartoit-
taminen vaatii arkistotyöskentelyä 
primääriaineistojen parissa. Useat 
hänen teoksensa pohjaavat arkis-
toaineistoihin, kun hän on etsinyt 
tietoja muun muassa Albert Edel-
feltin mystisestä rakastajattaresta 
Virginiestä, runoilija L. Onervasta 
sekä liikenaisesta ja taidemesenaatti 
Sara Hildénistä. Kortelainen tote-
si, että arkistotyöskentely altistaa 
tositarinoille: se, mikä on totta, on 
usein myös järkyttävää. Kirjoittaja-
na hän on kiinnostunut siitä, mitä 
alkuperäiselle tositarinalle voidaan 
tehdä, miten käsitellä sitä ja raken-
taa dramaturgia.  Asiakirjat antavat 

tietoa, mutta siihen, mitä ne eivät 
kerro, tarvitaan kirjoittajaa, joka luo 
tarinallisen kudoksen faktojen ym-
pärille käyttäen myös fiktion keino-
ja. Tästä esimerkkinä on Kortelaisen 
kirjoittama isosisänsä elämäkerta, 
joka pohjaa tutkimustyöstä kerää-
miinsä tietoihin isoisästään. Näiden 
tietojen pohjalta hän rakensi iso-
isänsä tarinan. 

Kortelaiselle arkistot tarjoavat 
myös oivalluksia. Tutkiessaan Albert 
Edefeltin rakastajattaren Virginien 
tarinaa Kortelaista kiinnosti, kuka 
oli Edelfeltin tauluissa esiintynyt 
mystinen Virginie, jonka olemassa 
olosta oli jäänyt jälkeen vain pieniä 
johtolankoja? Vaikka tarkkoja tietoja 

ei arkistosta löytynyt, Kortelaisen 
mukaan tärkeämpää olivat esille 
nousseet kysymykset.  Kortelaiselle 
arkistoaineistot tuottavat löytämi-
sen iloa, kun unohdetut, kadotetut 
asiat saavat uuden elämän. Hän 
lopetti esityksensä L. Onervan 
sanoihin ”suuri tieto on suurta 
rakkautta”.

Arkistopäivät päätti Kansallisarkis-
ton tutkimusjohtaja, pääjohtajan si-
jainen Päivi Happonen yhteenveto-
puheenvuorollaan päivän teemoista. 
Lopuksi hän kutsui seuraaviin vuon-
na 2023 järjestettäviin arkistopäivil-
le, joihin mennessä tiedonhallinnan 
toimintaympäristö olisi toivottavasti 
jo vakiintunut.

Anu Kortelainen. Kuva: Maaret Storgårds.
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TAPAHTUMAT

Arkkitehtuurin arkistot koolla Bragassa

Kansainvälisen arkistoyh-
distys ICA:n arkkitehtuu-
riaineistojen jaosto ko-
koontui syyskuun lopulla 

Minhon yliopistossa Portugalin 
Bragassa. Seminaarin teemana 
oli kulttuurinen monimuotoisuus, 
mutta esitykset käsittelivät ark-
kitehtuuriaineistoja hyvin laajalla 
spektrillä ja monimuotoisuus 
nousi esiin lähinnä arkistojen eri 
kulttuuritaustojen muodossa. 
Seminaarin mielenkiintoisimmat 
esitykset painottuivatkin perin-
teisempien teemojen ympärille 
käsitellen muun muassa laajojen 
aineistokokonaisuuksien järjestä-
misen haasteita.

Álvaro Sizan jaettu perintö

Yksi erikoisimmista arkistojär-
jestelyistä lienee portugalilaisen 
arkkitehdin Álvaro Sizan aktiiviuran 
(1958–2012) aikana muodostuneen 
suunnitteluarkiston jakaminen kol-
men kansainvälisen toimijan kesken. 
Canadian Centre for Architecture 
(CAN), Fundação de Serralves (PT) 
ja Fundação Calouste Gulbenki-
an (PT) ovat tehneet vuodesta 
2014 lähtien yhteistyötä keskenään 
Álvaro Sizan myötämielisellä avus-
tuksella. Ajatus arkiston jakamisesta 
näiden kolmen toimijan kesken lähti 
nimenomaan arkkitehti Sizalta itsel-
tään, joka halusi järjestelyllä mah-
dollistaa kokoelmansa päätymisen 
mahdollisimman laajan kansainväli-
sen tutkimuksen kohteeksi. 

Aineisto käsittää noin 100 000 
piirustusta, 20 000 kuvaa, 80 hylly-
metriä asiakirja-aineistoa, 4 TB säh-
köistä aineistoa, 400 luonnoskirjaa 
ja 400 pienoismallia. Ensimmäinen 

Susanna
Kokkinen
Päällikkö,
Asiakirjahallinta
Aalto-yliopisto

selvitettävä asia olikin, miten tällai-
nen järjestely olisi ylipäänsä toteu-
tettavissa kahden hyvin erilaisen 
toimintakulttuurin ja kielialueen 
välillä (Kanada vs. Portugali), ottaen 
huomioon kunkin organisaation 
hyvin erilaiset aineistojen proses-
sointiin ja digitalisointiin liittyvät 
toimintatavat ja järjestelmät. 

Alkuun sovittiinkin aineistojen 
järjestämiseen liittyvä työnjako 
organisaatioiden vahvuusalueiden 
mukaisesti (mm. sähköisten aineis-
tojen hallinta, digitointi ja tilat). 
Lisäksi panostettiin hyvään keskinäi-
seen kommunikointiin ja mietittiin, 
kuinka aineistojen käyttö ja siihen 
liittyvät sopimukset asiakkaiden 
kanssa toteutetaan ottaen huo-
mioon muun muassa Kanadan ja 
Portugalin erilaiset tekijänoikeuslait 
sekä kuinka aineisto on löydettävis-
sä, kun kullakin organisaatiolla on 
omat erilliset nettisivunsa ja luet-
telointijärjestelmänsä. Ratkaisuina 
löydettiin muun muassa yhteinen 
ylätason kokoelmaluettelo, joka oh-
jaa asiakkaan oikean organisaation 
luo ja kertoo samalla, onko aineis-
ton järjestäminen ja mahdollinen 
digitointi jo toteutettu vai edelleen 
työn alla. Tulevaisuuden haasteina 
onkin säilyttää jo saavutettu yh-
teistyön taso ja ajantasainen kom-
munikointi projektin aktiivisimman 
yhteistyövaiheen jälkeen.

Egle Renata Trincanaton 
(1910-1998) johdonmukai-
nen epäjärjestys

Riccardo Domenichini Venetsian 
IUAV yliopiston Archivio Progettis-
ta esitteli jokaisen arkiston painajai-Braga. Kuva: Susanna Kokkinen.
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sen – epäjärjestelmällisen ihmisen 
elämäntyön ja arkiston. Egle Renata 
Trincanato oli ensimmäinen Venet-
sian IAUV:sta valmistunut naisark-
kitehti, joka teki pitkän uran niin 
arkkitehtina kuin yliopisto-opet-
tajana. Hänen arkistonsa käsittää 
varsinaisten suunnitteluprojektien 
lisäksi laajan työ- ja yksityiselämään 
liittyvän kirjeenvaihdon, useita laa-
tikoita muistiinpanoja, yliopistouran 
aikaisia oppilastöitä ja piirustuksia 
sekä lehtileikkeitä. Näiden lisäksi 
hän sekä valokuvasi itse että keräsi 
ystäviinsä kuuluvien tunnettujen va-
lokuvaajien tuotantoa. Domenichini 
käyttikin Trincanatosta termiä ”ho-
arder of records” – arkistoaineisto-
jen hamstraaja.

Keräämistaipumuksen lisäksi Trin-
canaton elämäntyylille oli ilmei-
sen luonteenomaista kaikenlainen 
piittaamattomuus järjestystä ja 
sääntöjä kohtaan.  Arkistoinnin 
näkökulmasta tämä on havaittavis-
sa erityisesti hänen ulkopuolisen 
silmiin täysin käsittämätöntä sotkua 
muistuttavista muistiinpanoistaan, 
tyystin lukukelvottomasta käsialas-
taan sekä aineistojen näennäisestä 
epäjärjestyksestä. 

Jotta järjestämistyön lähtökoh-
tien ongelmat eivät jäisi tähän, oli 
Trincanaton elämäntyötä yritetty 
jossain vaiheessa jo järjestää ja jär-
keistää, tuloksetta. Erityisen harmil-
lista on, että moneen aikakauden 
merkkihenkilöön läheiset suhteet 
solmineen Trincanaton arkistosta 
on irrotettu muihin arkkitehteihin, 
taiteilijoihin ja kulttuurivaikuttajiin 
liittyviä aineistoja. Tältä osin aineis-
ton eheys on menetetty pysyvästi. 

Miten epäjärjestelmällisen ja luo-
van ihmisen arkistoa pitäisi sitten 
järjestää? Domenichini ei tähän var-
sinaisesti vastauksia antanut, mutta 
perinteisin keinoin järjestäminen ei 

kyseisen arkiston kohdalla ilmisel-
västi ole johtanut kuin loogiseen 
epäjärjestykseen, ja provenienssi on 
monin osin menetetty. Monimutkai-
set rakenteet ja ulkopuolisen silmiin 
täydellinen sekasorto ovat toden-
näköisesti olleet Trincanaton omalle 
ajattelulle ja luovuudelle edellytys, 
ei seuraus. 

Lopuksi

Arkkitehtuuriaineistot tarjoavat 
jatkossakin haasteita arkistoalan 
ammattilaisille laajojen piirustusko-
koelmien, tilaa vievien pienoismalli-

kokoelmien, päänvaivaa aiheuttavien 
sähköisten piirustusformaattien 
ja laajojen valokuva-kokoelmien 
suhteen. Läsnä oli edustajia monista 
Euroopan keskeisimmistä arkki-
tehtuuriarkistoista, ja paikan päällä 
saikin monia hyödyllisiä kontakteja, 
joiden avulla jatkaa omien arkki-
tehtuurikokoelmien suojaamista, 
sähköistämistä ja jakamista. 

Seminaari pidettiin keskiaikaisessa hallissa. Kuva: Susanna Kokkinen.
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Näkökulmia seulontaan – ICA-SUV-
seminaari Dundeessa

TAPAHTUMAT

ICA:n yliopistosektori kokoon-
tui Dundeessa Skotlannissa 
heinäkuun alussa seulonnan 
merkeissä. Paikalle kokoontui 

jälleen kerran mukavahko joukko 
innostuneita alan asiantuntijoita 
ja Suomestakin paikalla oli alle-
kirjoittaneen lisäksi THL:n Toni 
Suutari.

University of Londonin Honora-
ry Research Fellow Geoffrey Yeo 
tarkasteli seminaarin keynote-
puheenvuorossaan "Representation 
and the future of appraisal in the 
digital realm" seulonnan merkitys-
tä historiallisessa ja tieteellisessä 
viitekehyksessä. Seulonnan merkitys 
arkistokokonaisuuteen on kiista-
ton – sama aineisto voidaan saada 
näyttämään hyvin erilaiselta eri 
seulontavalinnoilla. 

Historiallisesti eliitti on vastannut 
seulonnasta, jolloin eliitti on ollut 
arkistoissa myös hyvin edustettu 
ja vähemmistöt ja oppositio ovat 
jääneet vähemmälle huomiolle, 
tai ne on jopa pyritty siivoamaan 
pois arkistoista. Nykyisin sen sijaan 
odotetaan lähtökohtaisesti kaikkien 
ryhmien edustavuutta, ei harvo-

jen valintaa. Kuten amerikkalainen 
arkistonhoitaja Kathleen D. Roe on 
todennut, arkistoaineistot eivät voi 
olla vain hallinnon näkökulmaa, vaan 
kattava näkymä menneisyyteen.

Mutta mitä tapahtuu seulonnalle 
digitaalisessa maailmassa? Digi-
taalinen aineisto kasvaa noin 40% 
vuosivauhtia (valitettavasti tähän ei 
löydy viitettä), joten seulontaan on 
suhtauduttava varsin eri lähestymis-
tavoilla kuin aiemmin. Osa ammat-
tilaisista ei ehdi hoitaa seulontaa, 
vaan he haluaisivat säilyttää kaiken 
tai tarkastella asioita vähintäänkin 
suurina kokonaisuuksina. 

Angloamerikkalaisessa perintees-
sä arkistoalan ammattilaiset eivät 
usein pysty asiakirjahallinnan ja ar-
kistopuolen eriytyneisyyden vuoksi 
vaikuttamaan paljoakaan elinkaa-
ren alkupäähän, jolloin jälkikätei-
nen seulonta jää monesti ainoaksi 
vaihtoehdoksi. Pohjoismainen malli 
(koko elinkaaren hallinta on usein 
samojen ammattilaisten hallussa ja 
koulutus myös tähtää tähän) mainit-
tiin tässä yhteydessä sivulauseessa 
hyvänä mallina.

Yksi vaihtoehto digitaalisen ai-
neiston jälkikäteisseulonnassa on 
tietenkin erilaiset automatisoidut 
työkalut ja valikoivat algoritmit. 
Jälkimmäisiä käyttää myös CERN. 
Mutta miksi seuloa, kun halventu-
neen levytilan avulla voisi hyvin säi-
lyttää lähes kaiken? Kysymys lienee-

kin, ovatko tällaiset seulomattomat 
jättiaineistot koskaan oikeasti käy-
tettäviä tutkijoiden kannalta, vaikka 
tekoälysovellukset kehittyisivätkin 
nykyisestä huomattavasti? Valikoi-
vat algoritmit auttaisivat pitämään 
aineistot jossain määrin järkevän 
kokoisina kokonaisuuksina.

Amerikkalaisen tekstintutkija G. 
Thomas Tansellen mukaan monet 
sivuutetut aineistot ovat usein 
osoittautuneet merkittäviksi ja 
joissain tapauksissa jopa kriittisik-
si myöhemmässä tutkimuksessa. 
Näin ollen tärkeimpien aineistojen 
poiminta voidaan nähdä myös yksi-
puolisena vallankäyttönä. Toisaalta, 
jos seuloessa pidetään huolta siitä, 
että eri toimijoiden ja ryhmien 
aineistojen suhde pidetään tasaise-
na, voidaan tämän ajatella takaavan 
myös tasapuolisen edustavuuden 
seulonnasta huolimatta.

Vaikka automatisoidut työkalut 
mahdollistavatkin laajojen digitaa-
listen aineistojen keräämisen ja 
käytön, tullaan aineistoja silti seulo-
maan. Muun muassa yksityisyyden 
suojaan ja henkilötietoihin liittyvä 
lainsäädäntö pakottaa seulomaan 
aineistoja myös jatkossa. Näin ollen 
todennäköisimmältä polulta näyttää 
jo alussa mainittu arkistokokoel-
mien seulonta, yksittäisen arkiston 
sisällä tapahtuvan seulonnan sijaan. 
Paperimaailmassa kustannuste-
hokkuus on pakottanut meidät 
seulomaan, mutta digitaalisessa 

Susanna
Kokkinen
Päällikkö,
Asiakirjahallinta
Aalto-yliopisto
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maailmassa valtavien tietomassojen 
ongelman ratkaisu tulee löytymään 
uusista teknologisista ratkaisuista ja 
automaatiosta, ei ihmistyönä tapah-
tuvasta työstä.

Yeon puheenvuoro oli kiistatta se-
minaarin kiinnostavinta antia ja vah-
visti osin myös omaa näkemystäni 
digitaalisten aineistojen seulonnan 
osalta, vaikka lähestymistapa omas-
sa organisaatiossa onkin huomatta-
vasti ennakoivampi. 

Myös muut käytännön esimerkit 
olivat kiinnostavia, mutta osassa 
esityksiä korostui hieman keino-
tekoisesti haettu teoreettinen 
viitekehys ilman selkeää yhteyttä 
esitettyihin käytännön ratkaisuihin. 
Itselleni Yeon lisäksi kiinnostavin 
puheenvuoro oli losangelesilaisen 
Heather Bristonin (UCLA) talou-
dellinen näkökulma paperiaineisto-
jen seulontaan ja resurssien han-
kintaan. Briston korosti erityisesti 
aineistojen hankintapolitiikan ja 
priorisoinnin merkitystä kokoelmi-
en hallinnassa. 

Briston totesikin, että alalla on 
usein tapana puhua paljon seu-
lonnasta ja erityisesti seulonnan 
teoriasta, mutta harvoin kuulee 
puhuttavan säilyttämisen kustan-
nuksista verrattuna seulonnan hin-
taan. UCLA:ssa on aiemmin otettu 
vastaan laajalti yliopiston toimin-
taan liittyviä aineistoja, mutta myös 
seulomattomia kokoelmia, joilla on 
arvioitu olevan edes jotain tutki-
musarvoa. Tällä hetkellä UCLA:n 
varastoista löytyy noin 10 000 
hyllyjalkaa järjestämätöntä aineistoa, 
mikä vastaa noin 3000 hyllymet-
riä. Bristonin laskelmien mukaan 
pelkästään 750 hyllymetrin järjes-
täminen kotelotasolle tarkoittaisi 
noin 250 000 työtuntia / 1 000 000 

dollaria. Varastovuokra lienee tätä 
edullisempaa jopa kalliiden vuokri-
en Los Angelesissa.

Bristonin mukaan nyt järjestämät-
tömien kokoelmien säilytystarvet-
ta on järkevää katsoa uudelleen. 
Samalla on panostettava uusien 
kokoelmien ennakkoarviointiin ja 
arvonmääritykseen. Kokoelmapo-
litiikka ja kokoelmien ulkopuolel-
le jäävien aineistojen rajaaminen 
auttaisi tässä suhteessa tunnista-

maan yliopiston toiminnan kannalta 
oleelliset aineistot.

Päiviltä sai jälleen monta hyvää 
kontaktia omien projektien tueksi. 
Mainittakoon myös, että Dundeen 
yliopiston asiakirjahallinnan ja ar-
kistoinnin koulutusohjelmat ovat 
alalla hyvin tunnettuja, ja ainakin 
osan opinnoista voi suorittaa myös 
verkossa, joten näitä kannattanee 
vilkaista myös suomalaisten alan 
kansainvälisestä koulutuksesta kiin-
nostuneiden.

Vastaanotto Dundeen kaupungintalolla. Kuva: Susanna Kokkinen.
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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.



FAILI 4/2019 FAILI 4/2019 4342

- 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


