2/2020
Tiedonhallinnan ja arkistoinnin erikoislehti

Koronavirus ja arkistot

s. 13

Re-imaging the past

s. 25

Failin historiaa osa 2

s. 4

Pehtooriliiton tarina

s. 11

Ritva Toivonen		

s. 22

GDPR Elkassa		

s. 28

Kirjaamiselle kiitos

s. 9

Etäyhteyksiä ja aineistoja s. 20

FAILI 4/2017

FAILI 2/2020
Toimitus
Päätoimittaja: Juha Henriksson,
juha@musiikkiarkisto.fi, 045-2495680
Julkaisutoimikunta
Pekka Henttonen,Tampereen Yliopisto
Riitta Itälä
Susanna Kokkinen, pj, Aalto-yliopisto
Pekka Lähteenkorva, Urho Kekkosen Arkisto
Ella Oksanen, Kela
Johannes Valo, Hyvinkään kaupunginarkisto
Toimitus pidättää itselleen oikeuden editoida julkaistavaksi tarjottua aineistoa.
Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Vuosikerran hinta 2020 on 60,00 euroa,
opiskelijat 15,00 euroa. Tilaushintoihin
lisätään arvonlisävero 10 %.
ISSN 1237-2196 Painosmäärä 450 kpl
Julkaisija: Liikearkistoyhdistys ry, PL 271,
00101 HKI, www.liikearkistoyhdistys.fi,
Puh. 044-5512029.
Tilaukset: sihteeri@liikearkistoyhdistys.fi
Ilmoitukset
Ilmoitusmyynti, puhelin 045-2495680
Ilmoitushinnat 2019:
1/1 sivua 4-väri 800
1/2 sivua 4-väri 500
1/4 sivua 4-väri 250
Toistoalennus: sama aineisto 4 ilmoituskertaa 25%, 2 ilmoituskertaa 10%.
LAY:n jäsenalennus 20%.
Ilmoitusvalmistus 50 e/sivu.

SISÄLTÖ
PÄÄKIRJOITUS
		
Koronavirus vaikuttaa myös Failiin
		Juha Henriksson

3

ARKISTOT
Erään "Pehtooriliiton" tarina
Arto Alajoutsijärvi
Koronavirus ja arkistot
Juha Henriksson
Re-imagining the past – Kertomuksia Aalto-yliopiston arkistosta
Susanna Kokkinen
GDP:n soveltamisen periaatteita Elkassa
Jarmo Luoma-aho

11
13
25
28

KOLUMNI
Kirjaamiselle kiitos
Pekka Henttonen
Digitaalisuus tyhmistää ihmiskunnan
Timo J. Tuikka
Etäyhteyksiä ja ainutlaatuista aineistoa
Miia Kosonen

9
18
20

LIIKEARKISTOYHDISTYS
Katsaus Failin historiaan osa 2: Sähköinen säilyttäminen ja tietojärjestelmät.
Ella Oksanen
Asiahallinta-alan elegantti ammattilainen siirtyy
reserviin
Pekka Lähteenkorva
Sihteerin palsta
Toni Suutari

4
22
30

Oman mainosmateriaalin postitus lehden
mukana: kokosivun ilmoitushinta ja lisäksi
sisäänpisto- ja postituskulut.
Hintoihin lisätään arvonlisävero.
Hinnat sitoutumuksetta.
Ilmoitusaineiston tekniset tiedot
Painotuotteen koko 173 X 245 mm.
Tiedostomuodot valmiit aineistot painettava pdf, fontit konvertoituina.
Kuvat jpeg, tiff, eps, värijärjestelmä CMYK.
Kuvaresoluutio vähintään 300 dpi.
Muista tiedostomuodoista ota yhteyttä.
Aineiston toimitusosoite:
juha@musiikkiarkisto.fi
Paino: Grano Oy, 2020.

2

Ilmoitukset: A. Laaksonen Oy, s. 31; Disec, s.32;
Constructor Finland, s. 32 .
Kansi:

Dipolin tyhjä näyttelytila koronasulun aikana.
Kuva: Hanna Talasmäki

FAILI 2/2020

PÄÄKIRJOITUS

Koronavirus vaikuttaa myös Failiin

K

oronaviruspandemia on
vaikuttanut monin eri
tavoin ihmisten elämään
ympäri maailmaa.Viruksen
aiheuttamat rajoitustoimet näkyvät
myös tämän Failin sisällössä. Lehdessä on yleensä ollut raportteja erilaisista alan tapahtumista, mutta nyt
nämä jutut ovat jääneet pois, koska
tapahtumia ei toistaiseksi järjestetä.
Tässä numerossa kerrotaan sen
sijaan useammassakin jutussa siitä,
millaisia vaikutuksia pandemiasta
johtuvilla rajoitustoimilla on ollut
arkistojen ja alan ammattilaisten
näkökulmasta. Olen itse kirjoittanut
koronavirustilanteen vaikutuksista
eri tyyppisten arkistojen toimintaan, ja juttuani täydentävät Timo
Tuikan ja Miia Kososen kolumnit.
Lisäksi Susanna Kokkisen artikkelissa kerrotaan, miten virustilanne on
muuttanut Aalto-yliopiston arkiston
näyttelytoimintaa.
Koronavirus vaikuttaa muutenkin
tänä vuonna Failiin, sillä kokoontumisrajoitukset ovat estäneet
esimerkiksi Liikearkistopäivien
järjestämisen, mikä asettaa haasteita
Liikearkistoyhdistyksen taloudelle.
Säästötoimien seurauksena kaikki
tämän vuoden numerot on päätetty julkaista vain 32 sivun laajuisina. Olen varma siitä, että lehteen
mahtuu silti runsaasti kiinnostavaa
ja monipuolista luettavaa.
Liikkarin vuosikokouksessa keskusteltiin Failin sähköisestä julkaisemisesta. Toimintasuunnitelmaan 2020
kirjattiin: ”Selvitetään mahdollisuutta Failin verkkolehteen, joka voisi
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aluksi ilmestyä painetun lehden
rinnalla.” Open access ei tule kysymykseen, koska jäsen- ja tilausmaksut ovat yhdistyksen toiminnan
ja talouden kannalta tärkeitä. Sen
sijaan voitaisiin etsiä ratkaisuja sille,
että lehden sähköinen versio olisi
kirjautumisen takana ainoastaan
jäsenten ja tilaajien ulottuvilla.
Keskustelussa korostettiin erityisesti yhteisöjäsenille koituvaa
hyötyä sähköisestä julkaisemisesta.
Toisaalta paperilehteä pidettiin
edelleen tärkeänä.Vuosikokouksen konkreettinen toive oli, että
tänä vuonna päästäisiin jo pilottivaiheeseen. Hallitus päätti tämän
perusteella, että julkaisutoimikunta
selvittää vuoden 2020 aikana eri
vaihtoehtoja. Tavoitteena on, että
Failin säännöllinen sähköinen julkaiseminen voisi alkaa vuoden 2021
alussa.
Tämän Failin toisena teemana on
vuoden ensimmäisen lehden tapaan
Liikkearkistoyhdistyksen historia –
onhan vuosi 2020 Liikkarin 60-vuotisjuhlavuosi. Ella Oksanen jatkaa
artikkelissaan Faili-lehden historian
läpikäyntiä. Tällä kertaa Oksanen
tarkastelee, miten sähköisen säilyttämisen ja tietojärjestelmien kehittyminen on näkynyt yhdistyksen
julkaisemien lehtien sivuilla.
Pekka Lähteenkorva puolestaan
esittelee haastattelujutussaan Ritva
Toivosen, joka on ollut vuosien varrella monipuolisesti ja ansiokkaasti
mukana Liikkarin toiminnassa. Toivonen onkin päätetty valita yhdistyksen kunniajäseneksi (ks. sivu 30).

Muut uudet kunniajäsenet esitellään
myös tämän vuoden Faileissa. Juttu
Pentti Latva-Koivistosta oli jo viime
numerossa, ja Pekka Anttosen vuoro on syksyllä
Lopuksi haluan onnitella omasta
ja Failin puolesta Jaana Kilkkiä, joka
väitteli 4.4.2020. Koronavirustilanteen takia väitöstilaisuus järjestettiin etäyhteyden välityksellä.
Kilkki tarkastelee väitöskirjassaan
Kansallisarkiston arkistolaeilla sekä
oppikirjoillaan ja norminannollaan
tuottamaa ammatillista tiedonjärjestelmää, jolla asiakirjahallinnan
asiantuntijuutta on Suomessa rakennettu vuosina 1935–2015.
Kilkin väitöskirjan mukaan Kansallisarkiston hallintavaltansa kohteista
tuottama tieto on ollut totuusarvoltaan vahvin asiakirjahallinnan
asiantuntijuutta määrittelevä käsitteellinen viitekehys Suomessa.
Tämän tiedonjärjestelmän omaksuminen – osana Kansallisarkiston
valvomaa ammatillista täydennyskoulutusta – on tuottanut julkisen
hallinnon asiakirjahallinnan ammattikunnan. Samalla on muodostunut
2000-luvun taitteessa käynnistyneiden yliopistollisten asiakirjahallinnan koulutusohjelmien tiedollinen
perusta.

Juha
Henriksson
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ARKISTOT

Koronavirus ja arkistot
Juha
Henriksson
Arkistonjohtaja
Musiikkiarkisto

K

evät 2020 on ollut
monessa suhteessa
poikkeuksellista aikaa.
Hallituksen määräämät
rajoitustoimet ja organisaatioiden oma-aloitteinen varovaisuus
ovat sulkeneet arkistot asiakkailta ja saaneet niiden työntekijät
siirtymään laajalti etätöihin. Faili
selvitti, miten arkistojen asiakaspalvelu on hoidettu poikkeustilanteessa ja miten alan ammattilaiset ovat selviytyneet etätyön
vaatimuksista ja "pakotetusta
digiloikasta".
Kansallisarkisto
Kansallisarkisto sulki paikan päällä
tapahtuvan asiakaspalvelunsa valtioneuvoston linjausten mukaisesti
kaikissa toimipaikoissaan 17.3.2020.
Myös kaikki loppukevääksi suunnitellut tapahtumat siirrettiin myöhemmäksi tai peruutettiin.
Arkistotiloista ja aineistologistiikasta vastaava johtaja Juhani Tikkanen
toteaa, että Kansallisarkistolle asiakkaiden, henkilöstön ja aineistojen
turvallisuus on aina etusijalla. Tietopalvelussa kansalaisten ja hallinnon kannalta tärkeät tietopyynnöt
ja sähköiset palvelut on asetettu
etusijalle ja niiden resursointia on
vahvistettu. Tikkasen mukaan iso
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osa asiakkaista voi jatkaa omatoimista tutkimusta verkossa vapaasti
saatavan aineiston turvin poikkeusoloissakin. Asiakkaille aiheutuvat
haitat pyritään minimoimaan.
Koronavirus on huomioitu myös
Kansallisarkiston työntekijöiden
turvallisuuden näkökulmasta. Kaikki
riskiryhmiin kuuluvat työskentelevät yksinomaan etätöissä ja muu
henkilökunta tekee etätöitä siltä
osin, kun työtehtävät sen sallivat.
Tikkasen mukaan koronatilanteen
vaikutuksia työskentelyolosuhteisiin
ja henkilökunnan jaksamiseen on
selvitetty kahden viikon välein tehtävän palautekyselyn avulla.Yhteisiä
infotilaisuuksia on lisätty ja muutoinkin henkilökunnan yhteydenpitoa on tehostettu.
Kansallisarkiston toiminnan jatkuvuuden kannalta keskeisiä aineistojen siirtoihin ja aineistohallintaan
liittyviä tehtäviä on jatkettu myös
poikkeusoloissa. Muiltakin osin toiminta on pyritty pitämään mahdollisimman normaalina olosuhteisiin
nähden.
Kansallisarkistossa yksityisten arkistojen parissa työskentelevä ylitarkastaja Kenth Sjöblom on tehnyt
enimmäkseen etätyötä. "Joidenkin
asioiden hoitaminen kuten asiakirjojen skannaaminen on kuitenkin
edellyttänyt toimistolla käymistä.
Olen välttänyt silloin julkisen liikenteen käyttöä ja liikkunut omalla
autollani." Sjöblomin mukaan hänen
omat työtehtävänsä ovat tilapäisesti
muuttuneet siltä osin, että yksityisarkistoihin liittyvien käyttöoikeushakemusten käsittely on jäänyt pois

työnkuvasta lähes kokonaan, koska
Kansallisarkisto on ollut asiakkailta
suljettuna. "Sen sijaan arkistoaineistojen tarjouksia ja niihin liittyviä kysymyksiä on tullut edelleen
jatkuvasti, mutta niiden ohjauksen
ja neuvonnan on voinut hoitaa sujuvasti etänä."
Myös ylitarkastaja Vesa-Matti Ovaska on työskennellyt rajoitustoimien
aikana pääasiassa etänä. Ovaskan
työtehtävissä ei ole ollut muutoksia
koronavirustilanteen takia eivätkä
rajoitukset ole häirinneet niiden
suorittamista. "Kotoa pääsee sujuvasti työssäni tarvittaviin Kansallisarkiston tietojärjestelmiin. Työskentelen paljon valtionhallinnon eri
organisaatioiden kanssa. Käytämme
yhteisiä etäkokouspalveluita. Sama
tilanne on muillakin sidosryhmillä ja viranomaisilla, joten tämä on
helpottanut yhteistyötämme eri
toimijoiden kanssa."
Ovaska on myös mukana EU-hankkeessa, jossa on säännöllisesti erilaisia etäkokouksia. "Nämä pidettiin
etänä jo ennen koronarajoituksia.
Niinpä myös kansainvälinen yhteistyö on jatkunut häiriöttä."
Työväen Arkisto
Työväen Arkisto sulki asiakaspalvelunsa 16.3.2020 alkaen. ”Itse
asiassa otimme tässä pienoisen
varaslähdön ja menimme kiinni
ennen valmiuslakien voimaantuloa”,
arkistonjohtaja Petri Tanskasen
toteaa. ”Nyt odotamme, miten
koronatilanne tästä vielä kehittyy ja
miten ja millä aikataululla rajoituksia
aletaan purkaa.” Tanskasen mukaan
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viikoittain niin sanotut virtuaalikahvit, joissa vaihdetaan kuulumiset
ja puhutaan työasioistakin, mutta
yksityiskohtaisemmat työasiat hoidetaan kahdenkesken puhelimella.
Onneksi tunnen henkilökuntani ja
tiedän ja luotan siihen, että sovitut
työt tehdään. Itse yritän olla sortumatta mikromanagerointiin. ”

Petri Tanskanen Työväen Arkiston "etätoimistolla" Hyvinkäällä.
Kuva: Petri Tanskanen.
Työväen Arkiston sähköiset palvelut
toimivat ja puhelin- sekä sähköpostitiedusteluihin pyritään vastaamaan
yhtä hyvin kuin normaaliaikoinakin.
Työväen Arkisto ei ole ottanut
virustilanteen takia vastaan uusia
aineistoluovutuksia. Tanskanen on
pyrkinyt yhteistyössä henkilökunnan kanssa järjestämään työtehtäviä
siten, että mahdollisimman paljon
töitä voitaisiin tehdä etänä. ”Ainahan se ei ole mahdollista – paperiaineiston fyysinen järjestäminen on
kuitenkin tehtävä arkistossa. Periaatteena olemme yrittäneet pitää
sitä, että mahdollisimman vähän
henkilökuntaa on yhtaikaa paikalla
arkistossa. Lisäksi olen kehottanut
pitämään vielä pitämättömät lomat
pois.”
Tanskasen mukaan etätyöskentely
on aiheuttanut omat haasteensa
myös arkiston johtamiselle. ”Töiden organisoinnissa on mielestäni
onnistuttu aika kivasti, mutta miten
pitää huoli siitä että työt tulevat
tehtyä? Fyysisten kontaktien puuttuessa yhteydenpito on vaikeampaa
ja vie enemmän aikaa. Pidämme
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Tanskasen mielestä työtehtävät on
saatu kyllä hoidettua, mutta painopisteissä on ehkä tapahtunut muutoksia. ”Vaikka arkisto on asiakaskäynneiltä suljettu, asiakaspalvelun
päivystysvuorot pyörivät normaalisti.Yksi tutkijoistamme ’päivystää’
joko etänä tai mahdollisesti jopa
pari päivää arkistossa ja vastaa asiakkaiden esittämiin tiedusteluihin.”
Tanskanen kertoo, että aineistojen fyysinen kaukolainaus ei tällä
hetkellä toimi, mutta sen merkitys
on muutenkin viime vuosina vähentynyt huomattavasti. ”Painopiste on
selvästi siirtynyt Yksa-arkistojärjestelmässämme olevien digitoitujen
aineistojen lataamiseen. Lisäksi
digitoimme suppeahkoja aineistokokonaisuuksia asiakkaille on-demand-periaatteella poikkeustilankin
aikana. Analogisen aineiston järjestäminen ja luettelointi saattaa nyt
hieman kärsiä eikä edellisen vuoden
kaltaisiin metrimääriin päästä, mutta
sen sijaan olemme panostaneet
muistitiedon keruuhaastattelujen
litterointiin. Sitä voi tehdä pitemmänkin aikaa etätyönä.”
Toimihenkilöarkisto
Toimihenkilöarkisto on sulkenut
tutkijasalipalvelut koronavirusepidemian rajoittamiseksi valtioneuvoston suositusten mukaisesti
13.5.2020 saakka. Arkistonjohtaja
Arto Alajoutsijärven mukaan tilannetta tarkastellaan uudelleen toukokuun puolella. ”Seuraamme tältä

osin viranomaisten antamia ohjeita
ja suosituksia. Muutamia sovittuja
tutkijakäyntejä ja yksi vierailuryhmä
on peruuntunut koronavirusepidemian vuoksi.”
Toimihenkilöarkisto tarjoaa edelleen tutkija- ja tietopalvelua arkiston nettisivujen yhteydenottolomakkeen kautta – sähköpostitse ja
puhelimitse. Alajoutsijärvi toteaa,
että tutkijoille on kerrottu mahdollisuudesta käyttää digitoituja
arkistoaineistoja Yksan eli sähköisen arkistotietojärjestelmän kautta.
”Järjestelmä mahdollistaa digitoitujen aineistojen tutkimisen verkon
välityksellä. Tarvittaessa voimme
myös skannata ja toimittaa digitoituja aineistoja tutkijoille, mikäli tarvetta ilmenee ja se on esimerkiksi
tietosuojasyistä mahdollista.”
Arkistoaineistoja otetaan edelleen vastaan, mutta luovuttajia on
ohjeistettu olemaan ajoissa yhteydessä asian tiimoilta tai lykkäämään
isompia luovutuksia tuonnemmaksi. ”Jouduimme kiirehtimään yhtä
laajaa arkistonluovutusprosessia
koronavirusepidemian vuoksi”,
Alajoutsijärvi kertoo. ”Luovutukset
toteutuivat ennakoitua aikaisemmin
kahdessa erässä maaliskuun lopulla, jolloin vastaanotimme aineistoa
noin 140 hyllymetrin verran. Tämä
tehtiin sen vuoksi, että mikäli tilanne eskaloituu tai henkilöitä sairastuu meillä arkistossa tai luovuttajan
puolella, niin saamme aineistot
turvaan ajoissa.”
Toimihenkilöarkistossa on tehty
etätöitä aina silloin kuin siihen on
ollut mahdollisuus. Alajoutsijärven
mukaan kaikkia arkistossa toteutettavia työtehtäviä ei kuitenkaan voi
suorittaa etänä. ”Meillä on runsaasti
järjestämättömiä paperiarkistoja.
Niiden järjestämistyötä ei voida
juurikaan tehdä etänä tai kotoa
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käsin. Esimerkiksi omalla rahoituksella työskentelevät määräaikaiset
arkistonjärjestäjät ovat tehneet
järjestämistyötä fyysisesti työpaikalla. Tällöin on pyritty huolehtimaan
käsihygieniasta ja riittävästä etäisyydestä toisiinsa. Jokainen työskentelee omassa työpisteessä itsenäisesti
erillään muista.”
Alajoutsijärvi myöntää, että poikkeustilanne tulee vaikeuttamaan
arkiston toimintasuunnitelmassa
määriteltyjä tavoitteita. ”Olemme
pääpiireittäin kuitenkin saaneet
suunnitellut asiat toteutettua.
Tutkijakäynneissä tulee eittämättä notkahdus aikaisempiin vuosiin
verrattuna, koska tutkijasalipalvelut
ovat kiinni pitkän aikaa. Toisaalta nyt
on paremmin aikaa tehdä aineistojen järjestämis- ja luettelointityötä,
koska asiakaspalvelua on vähemmän. Tämä tietysti edellyttää, että
kaikki pysyvät pääosin terveinä.”
Toimihenkilöarkistossa on tehty
rajoitustoimien aikana erinäisiä
keskeneräisiä hallintoon, suunnitteluun ja raportointiin liittyviä kirjallisia töitä enemmän kuin aikaisemmin. ”Olemme muun muassa
luoneet uusia sisältöjä nettisivuille
ja toimihenkilöliikkeen verkkomuseoon etänä”, Alajoutsijärvi toteaa. ”Lisäksi Yksa-järjestelmästä on
tänä vuonna tulossa uusi versio.
Olemme tehneet etänä valmisteltuja migraatioon liittyen. Teemme
paljon arkisto- ja muuta yhteistyötä
eri tahojen kanssa. Palavereita ja kokouksia on siirretty muun muassa
Teamsiin. Myös yksi arkistokoulutus
toteutettiin poikkeuksellisesti verkkoluentona.”

SKS:n arkisto
SKS:n arkisto sulki tutkijasalit
18.3.2020, mutta tietopalvelu on
jatkunut Kysy SKS:lta -palvelussa,
sähköpostilla ja puhelimitse. Arkistonjohtaja Outi Hupaniitun, arkistotutkija Liisa Lehdon ja arkistotutkija
Ilkka Välimäen mukaan arkiston
asiakkaat ovat ymmärtäneet tilanteen hyvin, vaikka toki tilanteesta
on tullut jonkin verran tiedusteluja.
Samalla kun tutkijasalit sulkeutuivat,
myös kaikki muu asiakaskontaktissa
tapahtuva työ keskeytyi, joten esimerkiksi aineistoja ei tällä hetkellä
oteta vastaan. Sen sijaan poikkeusaika on saanut ihmiset innostumaan
keruisiin, joita saapuu sähköisesti
ja kirjepostina. Kärkikeruuna on
poikkeusaikaa dokumentoiva Koronakevät, mutta myös Singerit, liftaus,
karavaanarit sekä juuri päättynyt
painajais-keruu ovat innostaneet
ihmisiä.
SKS on siirtynyt ensisijaisesti etätyöhön. Toiminnan muutos on ollut
nopea ja jopa yllättävän kitkaton.

Hupaniittu, Lehto ja Välimäki toteavat, että yksi tärkeä etätyön
mahdollistaja on ollut AHAAjälkimigraatio: ”Sen ansiosta meillä
on runsaasti tietojärjestelmätyötä
tehtävänä.”
”Toinen tämän hetken painopisteistämme on tietopalvelu. Kun
käytettävissä on ainoastaan sähköiset järjestelmät, ei paperiluetteloita, kortistoja tai aineistoja, voivat
vastaukset jäädä ylimalkaisemmiksi.
Kuitenkin käytäntö on näyttänyt,
että tietopalvelu toimii yllättävän
hyvin etänä ja ero normaaliin on
jäänyt hyvin pieneksi. Ja yhteistyö
arkistolaisten sujuu: jos tarvitaan
lisätietoa kortistoista, löytyy kyllä
joku, joka on tänään tai huomenna
menossa paikalle ja voi asian tarkistaa.”
”Etätyö sujuu SKS:n arkistossa hyvin, mutta odotamme aikaa, jolloin
voimme jälleen yhdessä. Arkistotyö
on parhaimmillaan, kun työtoverit
ovat lähellä, asiakkaat paikalla sekä
arkistoaineisto ja hakemistot käden
ulottuvilla.”

Toimihenkilöarkistossa laajaa arkistoluovutusta kiirehdittiin koronavirusepidemian takia. Kuva: Arto Alajoutsijärvi.
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tä, onko arkistossa ketään paikalla,
mutta sekin on saatu tähän mennessä aina hyvin hoidettua.”
Miedon mukaan etätöissä on keskitytty tavallista enemmän kehittämistehtäviin. ”Olemme esimerkiksi
panostaneet sähköisen arkistojärjestelmämme kehittämiseen, sillä
tavoitteenamme on julkaista ja avata se asiakkaille huhtikuun loppuun
mennessä. Ideoimme myös uutta
toimintaa koko ajan."

Päivälehden museo informoi kävijöitään. Kuva: Johanna Mieto.
Päivälehden arkisto
Päivälehden arkiston ja Päivälehden
museon tilat suljettiin asiakkailta
18.3.2020. Kokoelmavastaava Johanna Miedon mukaan arkistossa on
varauduttu avaamaan tutkijasalit
tarvittaessa nopeastikin, mikäli tilanne muuttuu. ”Arkisto toki palvelee asiakkaita, vaikka tutkijasali onkin kiinni. Museon puolella kiinniolo
taas vaikuttaa näyttelyaikatauluihin.
Jo sovitut projektit voivat siirtyä tai
toteutua uudessa muodossa.”
Päivälehden arkiston tietopalvelua
on tilanteen takia laajennettu, ja
aiemmasta poiketen käytettävissä
olevien resurssien puitteissa tehdään myös esimerkiksi selvityksiä.
Miedon mukaan asiakaspalvelu
sujuu varsin hyvin: ”Meillä on paljon
aineistoja tietokannoissa ja järjestelmissä, joihin pääsemme käsiksi
myös kotoa. Pienet selvitykset
epäkaupalliseen toimintaan teemme
ilmaiseksi, mutta laajoista ja kaupallisiin hankkeisiin liittyvistä selvityksistä laskutamme hinnastomme
mukaan. Aika mukavasti tämä on
toiminut tähän asti.”
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Päivälehden arkisto on ottanut
vastaan uusia aineistoja rajoitustoimista huolimatta. Miedon mukaan
tästä ei ole ainakaan toistaiseksi
aiheutunut ongelmia. ”Olemme
jopa panostaneet aineiston hankintaan rohkaisemalla Sanoma-yhtiön
henkilöstöä arkistolahjoituksiin ja
järjestämällä kyselyn journalisteille
koronaviruksen vaikutuksista. ”
Pääsääntöisesti kaikki tekevät etätöitä, joille se on mahdollista. ”Yksi
meistä työskenteli jopa rajan takana
Uudenmaan eristämisen aikana”,
Mieto sanoo. ”Käytännössä joka
päivä on kuitenkin joku ollut paikalla säätiön tiloissa – joko toimistolla,
museossa tai arkistossa. Arkistossa
on ollut henkilökuntaa noin kahtena tai kolmena päivänä viikosta.”
Mieto kertoo yllättyneensä, miten
sujuvasti esimerkiksi tietopalvelu
sujuu sähköisesti. ”Se tietysti johtuu
siitä, että tutkituimmat aineistomme
eli Sanoman julkaisemat sanomaja aikakauslehdet ovat sähköisinä
lehtitietokannassamme. Fyysiseen
aineistoon liittyvän tietopalvelun
nopeus riippuu sitten enemmän sii-

Päivälehden arkisto toteutti SKS:n
koronakeräyksestä inspiroituneina
yhteistyössä Journalistiliiton kanssa
oman kyselyn koronavirustilanteen
vaikutuksesta journalistista työtä
tekeville. Lisäksi yhdessä museon
työntekijöiden kanssa valmistellaan
sähköisiä oppimateriaaleja kouluille.
”Osa arkiston tehtävistä jää kuitenkin vääjäämättä nyt vähemmälle,
koska fyysistä aineistoa emme ota
mukaan etätöihin”, Mieto myöntää.
”Järjestämis- ja luettelointityötä
kuitenkin riittää niin arkiston kuin
museonkin puolella ja läsnäolopäivinä sille ehtii sitten omistautua
kunnolla."
Aalto-yliopisto
Aalto-yliopiston asiakirjahallinnan
päällikkö Susanna Kokkinen kertoo,
että kirjaamon ja arkiston asiakkaita
palvellaan, mikäli tulokset voidaan
toimittaa asiakkaalle sähköisesti.
”Tutkijoita emme luonnollisestikaan ota vastaan, sillä yliopisto on
suljettu. Pyrimme siirtämään uusien aineistojen toimituksia syksylle,
mikäli mahdollista. Tilanne arvioidaan kuitenkin tapauskohtaisesti
ja tarvittaessa asia järjestyisi nyt
keväälläkin.”
Kokkisen mukaan henkilökunta
työskentelee ensisijaisesti etänä.
”Yhdellä arkistonhoitajalla on tois-
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taiseksi voimassa oleva lupa käydä
kampuksella, me muut haemme
erillisen kulkuluvan tarvittaessa.
Tutkijakäyntejä ja aineistojen fyysistä järjestämistä lukuun ottamatta
työtehtävät eivät ole muuttuneet
juuri mitenkään. Pystymme hoitamaan kaiken muun aivan normaaliin
tapaan etänä.”
”Jouduimme organisoimaan yliopiston kirjepostin kampuksen
sulkeuduttua”, Kokkinen kertoo.
”Kirjaamo tiedottaa vastaanottajia ja ohjaa kirjeet tarvittaessa
edelleen kotiosoitteisiin. Arkiston puolelta löytyy muun muassa
digitoituja työstettäviä aineistoja ja
asiakirjahallinnan puolella jatkamme
integraatiohankkeiden ja sähköisen allekirjoituksen käyttöönoton
parissa aivan samaan tapaan kuin
aiemminkin. Lisäksi olemme entistä
enemmän keskittyneet parantamaan sähköisten aineistojen jakamisen tapoja, ja toisaalta viestineet
myös enemmän omasta työstämme
Aallon verkkosivujen kautta.”
Nokia
Nokian Records Management
Manager Mikko Hyvärinen toteaa,
että rajoitustoimet eivät ole kovin
vahvasti näkyneet hänen työssään,
koska ”bisnes on monin puolin digitalisoitunut ja sikäli työ on monin
puolin business-as-usual”. Osalla
nokialaisista työ on jo ennestään
ollut etänä suoritettavaa ja kaikki tarvittava tieto on sähköisessä
muodossa. ”On toki niitäkin, joiden työnkuvaan Nokialla kuuluu
fyysinen läsnäolo kuten laitteiden
asennustyöt ja eräiden tehtaiden
tehtävät, mutta nämä ihmiset ovat
vähemmän arkistopalvelujemme
jatkuvassa tarpeessa”, Hyvärinen
toteaa.
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Hyvärisen mukaan perinteistä postia tulee arkistoon jonkin verran
vähemmän kuin aiemmin – niin
Suomesta kuin ulkomailta. ”Sisäisten asiakkaiden yhteydenotot ovat
hiukan vähentyneet. On nähtävissä
maakohtaisia eroja, joiden taustalla
saattavat olla kansalliset ja/tai Nokian paikalliset toimenpiteet, jotka
vaikuttavat erinäisten yksikköjen
tai yksilöiden työnkuvaan. Arkistotiimissä on sovittu, että minä käyn
tarkastamassa postit kaksi kertaa
viikossa pääkonttorilla ja suoritan
paperiarkistosta haut, jos tarvitaan.
Muu tiimi tekee lähtökohtaisesti
etätöitä rajoitusten ajan."
Hyvärinen katsoo, että rajoitukset
ovat aiheuttaneet vain pieniä viiveitä Nokian pääkonttorin paperiarkiston käytettävyyteen. ”Ainoa radikaalimpi seuraus on, että aiemmin
keväälle suunniteltu pääkonttorin
yhden arkistokokonaisuuden seulontaprojekti on täytynyt lykätä.
Tietysti myös omat suunnitellut
työmatkani ovat lykkääntyneet.”
Hyvärisen tiimin muille jäsenille
rajoitustoimilla ei ole ollut merkittäviä vaikutuksia. ”Itse olen toistaiseksi voimassa olevalla ’sopimuksella’ myös Nokia Operations
-organisaation Privacy Officer tällä
hetkellä”, hän kertoo. ”Covid-19
on nyt tietysti vaikuttanut tähän
toimenkuvaan, kun yksityisyydensuojasta on ollut paljon puhetta ja
yritykset kehittelevät mobiilisovelluksia – esimerkiksi bluetoothin
avulla jäljittämistä.”
Hyvärinen lisää, että Euroopan komissio ja European Data Protection
Board ovat julkaisseet huhtikuun
puolivälissä omat suosituksensa
tähän asiaan liittyen. ”On ilmiselvää,
että tässä tullaan todennäköisesti
näkemään merkittäviä eroja, kuinka
toteuttaminen käytännössä me-

nee kussakin maassa. Esimerkiksi
Saksassa ja Ranskassa ollaan perinteisesti erittäin tiukkoja siitä, mitä
henkilötietoja saa käyttää, ja millä
ehdoilla edes EU:n sisällä”.
Tampereen yliopisto
Tiedon- ja asiakirjanhallintaa
Tampereen yliopistossa opettava
dosentti Pekka Henttosen mukaan
yliopistolla työyhteisö ei ole kovin
tiivis. ”Työtä tehdään itsenäisesti
ja asiakirjahallinnan alueella ei ole
muita opettajia. Kutakuinkin kaikki
tarvitsemani materiaali on tietokoneella. Niinpä olen aikaisemminkin
tehnyt usein etätyötä – on aivan
sama missä kirjoittaa ja sähköpostiin vastaa. Osa kursseistakin on
ollut jo verkossa, joten askel korona-aikaan oli pieni.”
Henttosen mielestä suurin muutos
on ollut siirtyminen etäpalavereihin
ja -luentoihin. ”Zoom ja Teams piti
ottaa nopeasti haltuun.Yksi etäväitöskin on jo ollut - ja asiakirjahallinnan alueelta! Jaana Kilkki väitteli
huhtikuun alussa aiheesta "Asiakirjatiedon hallinnan asiantuntijuuden
diskursiivinen rakentaminen Suomessa. Tutkimus normatiivisesta
professionaalisesta diskurssista
vuosina 1935–2015". Se oli aika
mielenkiintoinen kokemus: väittelijä
oli Joensuussa, kustos Tampereella,
vastaväittäjä Vancouverissa ja yleisö
ympäri Suomea. Siinä oli joitain teknisiä ongelmia, mutta enimmäkseen
kaikki sujui hyvin.”
”Tällaista on varmaan jatkossakin, kun palataan normaaliaikaan”,
Henttonen toteaa. ”Toinen suuri
muutos on kaiken matkustamisen
jääminen pois. Loppuvuodesta olisi
ollut kolme reissua. Tuskinpa mikään niistä toteutuu. ICA:n konferenssi Abu Dhabissa siirrettiinkin jo
tulevaisuuteen."
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iikearkistoyhdistyksen 60.
toimintavuosi alkoi juhlavuoden Liikearkistopäiviin
valmistautumisella, mutta
koronaviruspandemia muutti
suunnitelmat. Tampereella huhtikuun alussa pidettävät juhlat jouduttiin perumaan ja siirtämään
vuoden lopulle. Uudeksi ajankohdaksi on alustavasti ajateltu marraskuuta, mutta päätös uudesta
ajankohdasta tehdään myöhemmin. Todennäköisesti ohjelma
pysyy suurelta osin samana kuin
alun perin oli suunniteltu.
Huhtikuun juhlapäivillä oli tarkoitus julkistaa Ritva Toivosen, Pekka
Anttosen ja Pentti Latva-Koiviston
nimeäminen yhdistyksen uusiksi
kunniajäseniksi ja luovuttaa Ritva
Toivoselle Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi. Kaikki ovat ansioituneita, pitkään yhdistyksen toiminnassa mukana olleita alan konkareita. Onnea! Toivottavasti päästään
nostamaan maljat marraskuussa
60-vuotisjuhlissa.
Koulutus
Poikkeusolot vaikuttavat erityisesti
yhdistyksen seminaari- ja koulutustoimintaan. Koulutustoimikunta on
pohtinut verkkokoulutusten järjestämistä, ja varsinkin jos kokoontumisrajoitukset kestävät pitkään,
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perinteisten teemapäivien sijasta on
todennäköisesti luvassa webinaareja. Peruskurssi puolestaan pyritään
pitämään joulukuussa ”perinteisesti” niin, että osallistujat ovat fyysisesti läsnä.
Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous ehdittiin
pitää maaliskuun alussa. Osallistujia oli tavanomaista vähemmän,
kymmenen henkeä. Tällä kertaa
kokoonnuttiin Päivälehden arkiston
ja museon tiloissa Korkeavuorenkadulla. Aluksi fil. tri Reetta Hänninen esitteli Helsingin Sanomien
130-vuotishistoriahanketta, jonka
tuloksena syntyi Niklas Jensen-Eriksenin, Aleksi Mainion ja Reetta Hännisen historiateos Suomen suurin –
Helsingin Sanomat 1889–2019.
Vuosikokouksessa käsiteltiin tavanomaiset asiat.Vuoden 2019 toiminnan ja talouden osalta voitiin todeta, että suhteellisen vakaalla pohjalla
ollaan. Jäsenistössä ja Failin tilaajissa
tapahtuu jonkin verran muutoksia, mutta kokonaismäärät pysyvät
melko vakaina.Vuoden 2019 lopussa kunniajäseniä oli 5, yhteisöjäseniä
66 ja henkilöjäseniä 87 sekä Failin
tilaajia n. 135.Vuoden 2019 tulos
oli yli 9000 euroa voitollinen, mutta
tämä selittyy sillä, että yhdistys myi
julkisen ostotarjouksen perusteella omistamansa Amerin osakkeet.
Ilman tätä tulos olisi ollut ainakin
vastaavan määrän ”pakkasen puolella”. Tämä luo oman haasteensa
koronan kurittamaan vuoteen 2020,
mutta toisaalta yhdistyksellä on
taloudellisia puskureita tilapäisestä
notkahduksesta selviämiseksi.

Vuosikokous valitsi toimihenkilöt
aiemman kokoonpanon mukaisesti.
Mikko Hyvärinen (Nokia) jatkaa
puheenjohtajana ja Susanna Kokkinen (Aalto) varapuheenjohtajana
sekä muina hallituksen jäseninä Olli
Alm (ELKA), Pekka Lähteenkorva (UKK-arkisto), Samuel Mäkelä
(CGI), Ella Oksanen (Kela), MaijaLiisa Pylkkänen (Business Finland) ja
Marjut Vuorinen (THL).
Jäsen- ja tilausmaksut
Osittain Failin sähköiseen julkaisemiseen (ks. sivu 3) ja siitä aiheutuviin kustannuksiin liittyen vuosikokous päätti nostaa yhteisöjäsenmaksun aiemmasta 250 eurosta
300 euroon. Henkilöjäsenillä maksu
säilyy 50 eurossa. Myös Failin tilausmaksut pysyvät ennallaan 66 eurossa ja opiskelijoilta 16,50 eurossa.
Lisäksi Arkistoyhdistyksen, Kunnallisarkistoyhdistyksen ja Tiedon- ja
arkistonhallinnan ammattiyhdistyksen jäsenet voivat tilata Failin 33
euron alennushintaan.
Tiedotus
Liikearkistoyhdistyksen tiedotuksen
pääkanavina toimivat verkkosivut
ja sähköinen uutiskirje.Voit liittyä
uutiskirjeen tilaajaksi verkkosivuilla
tai ottamalla yhteyttä minuun, yhdistyksen sihteeriin sähköpostitse,
puhelimitse tai tekstiviestillä
(sihteeri@liikearkistoyhdistys.fi ja
044 551 2029).Yhdistyksellä on
myös LinkedIn-ryhmä, Facebooksivut ja Twitter-tili (@Liikearkistoyhd). Ollaan yhteydessä!
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Suomalaista
osaamista ja laatua
koko toimitusketjun
alusta loppuun.
Lisää meistä laaksonen.fi
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Kasten-kalusteet
kaikkeen säilytykseen
•
•
•
•
•

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

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

