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Koronaviruspandemia 
rajoittaa edelleen monin 
tavoin ihmisten elämää. 
Sillä on myös vaikutuksia 

asiakirja- ja tiedonhallinnan sekä 
arkistoinnin ammattilaisten työhön. 
Suuri osa asiantuntijatehtävissä 
olevista siirtyi maaliskuussa etätöi-
hin, ja monet meistä työskentelevät 
edelleen ainakin pääosin etänä. Pe-
rinteiset kokoukset ovat vaihtuneet 
– ehkä pysyvämminkin – Teams- ja 
Zoom-videokokouksiin. Eikä fyysisiä 
seminaareja tai koulutustilaisuuk-
sia edelleenkään pääsääntöisesti 
järjestetä. 

Mutta miten tiedonhallinta ja ar-
kistotoimi on mahdollista järjestää 
poikkeustilanteissa? Miten huoleh-
ditaan esimerkiksi salassapitovelvol-
lisuuden ja käyttörajoitusten nou-
dattamisesta sekä tietojen saata-
vuuden, eheyden ja käytettävyyden 
varmistamisesta? Ainakin osittain 
näihin kysymyksiin vastataan Arkis-
toyhdistyksen järjestämässä syys-
seminaarissa 30.10.2020. Koronavi-
rustilanteen takia tämäkin tilaisuus 
järjestetään webinaarina. Tapahtu-
man ohjelma tarkentuu syyskuun 
aikana ja se julkaistaan Arkistoyh-
distyksen verkkosivuilla.

Pandemian aiheuttamasta poikke-
uksellisesta tilanteesta saattaa olla 
siinä mielessä hyötyäkin, että se ta-
vallaan pakottaa panostamaan niihin 
hankkeisiin, joiden tarkoituksena on 
edistää digitaalisten aineistojen saa-
tavuutta. Esimerkiksi Suomen mu-
seoliiton ja John Nurmisen Säätiön 
toukokuussa julkaisemassa uudessa 

Digimuseo.fi-verkkopalvelussa on 
mahdollista mennä museoon ajasta 
ja paikasta riippumatta, sillä mu-
seokäynnit ovat vain muutaman 
klikkauksen päässä. Eurooppalaisella 
tasolla kulttuuriperintöaineistojen 
digitointia ja digitaalista saatavuutta 
edistää puolestaan yli 600 orga-
nisaation yhteinen Time Machine 
-hanke, jota on seurattu viimeisten 
Failien sivuilla. Tässäkin numerossa 
on Miia Kososen raportti elokuun 
lopussa järjestetystä Time Machine 
-verkkopaneelista. Tässä lehdessä 
esitellään myös Mikkelissä juuri 
käynnistynyt Memoriaali-hanke, 
jossa ovat mukana Mikkei, Xamk, 
Elka ja Muisti. 

Liikearkistoyhdistyksen 60-vuotis-
juhlavuodesta tuli aivan toisenlainen 
kuin mitä vielä alkuvuodesta ajatel-
tiin. Varsinaiset juhlallisuudet onkin 
päätetty siirtää ensi vuoden puolel-
le. Liikkarin juhlavuosi näkyy kui-
tenkin tämän vuoden Failin sivuilla. 
Tässä numerossa esimerkiksi jatkuu 
Ella Oksasen neliosainen artikkeli-
sarja Failin historiasta. Lisäksi esitel-
lään yksi kolmesta Liikearkistoyh-
distyksen uudesta kunniajäsenestä. 
Pekka Anttonen kertoo Pekka 
Lähteenkorvan jutussa omin sa-
noin muun muassa siitä, kuinka hän 
alkujaan päätyi arkistoalalle. Kah-
den muun uuden kunniajäsenen eli 
Pentti Latva-Koiviston ja Ritva Toi-
vosen esittelyt on julkaistu tämän 
vuoden aikaisemmissa numeroissa.

Liikearkistoyhdistyksen joulukuulle 
sijoittuvalle asiakirjahallinnon pe-
ruskurssille tarjotaan näillä näkymin 

mahdollisuus osallistua paitsi etänä, 
myös perinteiseen tapaan paikan 
päällä, kun taas sähköisen arkistoin-
nin seminaari järjestetään webinaa-
rina 6.10.2020. Näistä tilaisuuksista 
on tarkempaa tietoa Toni Suutarin 
jutussa sivulla 30 sekä Liikearkisto-
yhdistyksen verkkosivuilla.

Tänä vuonna piti juhlia myös UKK-
arkiston 50-vuotista taivalta, mutta 
nämäkin juhlallisuudet ovat siirty-
neet tulevaisuuteen. Lohdutuksena 
Faili julkaisee UKK-arkiston johtajan 
Pekka Lähteenkorvan jutun maam-
me ainoasta yksityisestä presidentin 
arkistosta. 

Oma organisaationi eli Musiikkiar-
kisto täyttää puolestaan joulukuus-
sa 30 vuotta. Tällä hetkellä näyttää 
vahvasti siltä, että nämäkin juhlal-
lisuudet peruuntuvat tai siirtyvät 
pandemiatilanteen takia.

Edellisen Failin tapaan tämäkin lehti 
julkaistaan painettuna version lisäksi 
avoimesti verkossa saatavilla oleva-
na PDF-tiedostona. Liikearkistoyh-
distyksen hallitus haluaa tarjota leh-
den tuoreeltaan luettavaksi myös 
niille, jotka eivät etätöiden takia 
pääse sitä lukemaan työpaikalleen.

Juha
Henriksson

PÄÄKIRJOITUS

Arkistointi ja tiedonhallinta 
poikkeusaikoina
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LIIKEARKISTOYHDISTYS

Katsaus Failin historiaan osa 3: 
Arkistoalan tulevaisuus

Tässä kirjoituksessa 
esitellään Faili-lehden 
historiaa ja vanho-
jen julkaisujen aiheita 

1960-luvun puolivälistä 2010-lu-
vulle. Kirjoitus on osa neliosais-
ta juttusarjaa, jolla juhlistetaan 
vuoden 2020 Faili-julkaisuissa 
60-vuotiaan Liikearkistoyhdistyk-
sen historiaa.

Arkistonhoitajan tehtävät 
1960- ja 1970-luvuilla

Arkistonhoitajan roolista ja tehtä-
vistä on kirjoitettu jo ensimmäisissä 
Liikearkisto-lehdissä. Vielä 1960-lu-
vulla arkistonhoitajan tehtävät 
liittyivät vahvasti paperiarkistojen 
organisointiin ja hallintaan.  Arkis-
tonhoitajan tehtävä oli säilyttää 
ne asiakirjat, joihin organisaation 
toiminta rakentui, ja näin vastata 
oman organisaationsa “muistista”. 
Arkistonhoitajan työhön on kuulu-
nut toimenkuvasta riippuen muun 
muassa arkistoaineistojen järjestä-
minen, luettelointi, kuvailu ja tieto-
palvelu sekä fyysisistä arkistotiloista 
ja -välineistä vastaaminen. Nämä 
tehtävät kuuluvat edelleenkin mo-
nen asiakirjahallinnan ammattilaisen 

työtehtäviin, mutta paljon on tullut 
myös uutta omaksuttavaa.

Vaikka arkistonhoitajan työ oli vielä 
1960-luvulla jokseenkin “paperin 
makuista”, uudet tuulet alkoivat hil-
jalleen puhaltaa etenkin yritysmaa-
ilmassa. Oli jopa toivottavaa, että 
arkistonhoitajalla olisi jonkinlaista 
tietoa tietojenkäsittelymenetel-
mistä. Gustav Danielsson kirjoittaa 
vuoden 1966 Liikearkisto-lehdessä 
seuraavaa: “Liikearkistonhoitaja jou-
tuu usein tekemisiin tietojenkäsit-
telyaineiston sekä sen synnyttämän 
erityisen arkistointiongelman kans-
sa. Kaiken edellämainitun lisäksi on 
liikearkistonhoitajalla oltava ainakin 
alustavia tietoja lomaketekniikan ja 
-rationalisoinnin alalta.” (Liikearkisto 
3/1966)

Ammattikunnan arvostus

Arkistonhoitajan ammatti ei ole 
ollut arvostetuimmasta päästä, 
eikä arkistointiin ole aina palkattu 
osaavaa henkilökuntaa.  Ammatti-
kuntamme arvostus (tai sen puu-
te) on ollut kirjoittelun aiheena jo 
1970-luvulla. Vuoden 1973 lehden 
pääkirjoituksessa valitellaan alan 
alhaista tienestiä ja heikkoa arvos-
tusta etenkin yksityisellä sektorilla: 
“Huomaa helposti, ettei arkiston-
hoitajan ammattitaitoa arvosteta 
korkealle. Tämä vaikuttaa luon-
nollisesti arkistonhoitajien palkka-
tasoon. Yrityksen työkentässä on 
arkistonhoito usein syrjityssä ase-
massa.  Arkistonhoitohenkilökunta 
saa toimia liikkeessä ylimääräisenä 

työvoimareservinä, jonka on töiden 
muualla ruuhkautuessa jätettävä 
omat työnsä ja riennettävä sinne, 
missä apua tarvitaan.” (Raninen, 
Liikearkisto 3/1973). 

Valitettavasti arkistonhoitajalle ei 
ole aina asetettu kovin suuria pä-
tevyysvaatimuksia. Joissakin tapa-
uksissa on saattanut riittää se, että 
henkilö on osannut hoitaa sihteerin 
tai keskuksenhoitajan virkaa. Toi-
sinaan arkistonhoito on saatettu 
katsoa sellaiseksi tehtäväksi, jota 
voi hyvin hoitaa muun työn rinnalla. 
Perinteisten arkistotöiden ohella 
arkistonhoitajaa saatettiin velvoit-
taa tekemään muita palvelutehtäviä, 
kuten lähetin töitä. Vuonna 1972 
Liikearkisto-lehteen suomennetussa 
kirjoituksessa Ole J. Jensen kirjoit-
taa arkistonhoitajan pätevyydestä 
seuraavaa: “Arkistotoimia täyttäessä 
tarvitaan tarkkoja ja valppaita hen-
kilöitä, joilla on hyvä järjestysvaisto, 
olkoon sitten kyseessä suuri arkisto 
tai yksinkertainen järjestämistyö. 
Hyvä sihteeri ei aina ole hyvä arkis-
toija, yhtä vähän kuin ‘hyvä-ääninen’ 
keskuksenhoitajakaan,” Jensen (Lii-
kearkisto 3/1972) kirjoittaa. 

Vuoden 1997 ensimmäisen Failin 
teemana oli “Ammattina: arkiston-
hoitaja”. Pääkirjoituksessa Matti 
Räisänen pohtii, miten alan arvos-
tusta voisi kasvattaa. “Tilanteeseen 
tarttuminen vaatii aktiivista muka-
naoloa erilaisissa foorumeissa, joissa 
näitä asioita pohditaan: Laatuosasto, 
lakiasiainosasto ja tietohallinto-
osasto ovat tällä hetkellä asiakirja-

Ella  
Oksanen
Suunnittelija
KELA
Asiakirja-
palvelut
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hallinnon kehittämisestä vastaaville 
henkilöille huomattavasti arvok-
kaampia paikkoja kuin istuminen 
PC:n ääressä pohtimassa arkisto-
kaavaa. [...] Jatkuva kouluttautu-
minen sekä ennenkaikkea tarmo 
tarttua jokaiseen tilaisuuteen tuoda 
esille asiakirjahallinnon merkitystä 
yritysten toiminnan turvaamisek-
si ovat perusvaatimuksia.” (Faili 
1/1997.) Pallo heitetään siis arkis-
tonhoitajalle, jonka tulisi aktiivises-
ti viedä arkistoinnin ilosanomaa 
eteenpäin eri sidosryhmille. 

Osaaminen laajenee

Vuoden 1994 lehdessä Jukka Mik-
kola haastattelee Liikearkistoyh-
distyksen puheenjohtajaa ja Kelan 

arkistopäällikköä, Heikki Helastia. 
Haastattelussa käsitellään muun 
muassa ammattikuntamme kehi-
tystä ja tulevaisuuden kehityssuun-
tia. Helasti liittää arkistonhoidon 
tietoalaan, joten ammattikuntamme 
kehityspolut ovat hänen mukaan-
sa luonnollisesti tiedonhallinnan 
puolella. Helasti näkee arkistoam-
mattilaisen tulevaisuuden valoisana, 
kunhan muistamme pitää osaami-
sestamme huolta: “En näe ammat-
tikunnan tulevaisuutta uhattuna. 
Meidän tulee kuitenkin jatkuvasti 
kouluttaa itseämme ja pysyä kehi-
tyksessä mukana. Meidän työmme 
kohteena olevat asiakirjat muuttu-
vat niin, että jossain vaiheessa pe-
rinteisiin paperiasiakirjoihin kohdis-
tuvat toimenpiteet muodostavatkin 

työtehtävistä jatkuvasti pienenevän 
osan.” (Faili 1/1994.)

Monissa kirjoituksissa alettiin 
varsinkin 1990-luvulle tultaessa 
peräänkuuluttaa arkistonhoitajan 
osaamisen laajentamista oman 
mukavuusalueen ulkopuolelle. Tapio 
Bragge ennustaa 1994 kirjoituk-
sessaan “Laadukas ja tuloksellinen 
arkistotoimi”, että arkistonhoitajan 
tehtävä on tulevaisuudessa olla 
organisaationsa kehittäjä ja konsult-
ti, “joka vaikuttaa työyhteisön työn 
monipuolistamiseen. Samalla arkis-
tonhoitajan on koulutettava itseään: 
hänen on panostettava ihmissuhde-
taitojen, esiintymisen, johtajuuden 
kehittämiseen. Parhaimmat ideat 
yleensä saadaan muualta kuin itse 

2000-luvun Faileissa pohdittiin paperitonta toimistoa. Kuva: Ella Oksanen.
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‘leipätyöhön’ liittyvistä virikkeistä.” 
(Faili 2/1994.)

1990-luvulla arkistoalan työhön 
alettiin liittää asiakaslähtöisyys ja 
palvelukeskeisyys.  Arkistonhoitajan 
tuli nyt tarjota hyvää asiakaskoke-
musta ja omata hyvät markkinoin-
titaidot asiakirjahallinnan palvelujen 
myymiseksi organisaation sisäisille 
asiakkaille. Myös arkiston “imagos-
ta” tuli pitää huolta.  Arkistonhoita-
jan tulikin välttää tarjoamasta “nih-
keää” palvelua: “Palvelun laatuun 
vaikuttaa sisällön lisäksi myös palve-
lun kokonaisuus. Itsestään selviönä 
voidaan pitää sitä, että asiakas saa 
aina tarvitsemansa tiedon, mikäli se 
ylipäätään on käytettävissä. Toi-
saalta ‘nihkeästi’ annettu relevantti 
tieto tai asiakirja jättää asiakkaalle 
negatiivisen kokonaisvaikutelman. 
Palvelukokonaisuus ei silloin ole 
laadukasta ja asiakkaan palveluky-
syntää vastaavaa. Nihkeyttä asiakas 
ei pysty edes palauttamaan kuten 
irrelevanttia asiakirjaa”, Tuula Salo 
(Faili 1/1997) kirjoittaa. 

Yleisesti ottaen 1990-luvulla ja 
2000-luvun alussa Failin kirjoittelus-
sa korostui yhteistyön tekeminen 
ja myyntimiestaitojen kehittäminen 
muuttuneen maailmantilanteen ja 
globalisaation vaikutuksesta. Myös 
liittyminen Euroopan Unionin 
jäseneksi vuonna 1995 viesti tule-
vista muutoksista: “EU:n jäsenenä 
monet suomalaiset organisaatiot ja 
instituutiot ovat olleet pakotettuja 
ja joutuvat edelleen muuttamaan 
toimintatapojaan. Maailma on kutis-
tunut ympärillämme, koska tietolii-
kenneyhteydet ovat kirjaimellisesti 
levittäytyneet mm. käsipuhelimena 
joka toisen suomalaisen taskuun. 
Kaikki ovat teknisesti tavoitettavis-
sa kaiken aikaa – ainakin internet-
kotisivuillaan.” (Kontio, Faili 3/1997.) 
Muutoksen ennustettiin jopa 
ohentavan ammattikuntaamme, 
kun suuret organisaatiot alkoivat 
ulkoistaa toimintojaan. Kirjoittajien 
tulevaisuuden visioissa arkistoalan 
ammattilaisen työ tuli muuttumaan 
yhä enemmän oman osaamisen 
myymiseksi globaaleilla markkinoilla.

2000-luku ja paperittoman 
toimiston myytti

Vuosituhannen vaihteessa Failissa 
kirjoiteltiin paperittomasta toimis-
tosta. Osa kirjoittajista oli sitä miel-
tä, että paperittomuus on pelkkä 
myytti ja ettei aidosti paperitonta 
toimistoa tulla koskaan näkemään. 
Osa kirjoittajista taas edusti näke-
mystä, jonka mukaan digitaalinen 
säilyttäminen tulee vielä lähitulevai-
suudessa syrjäyttämään perinteisen 
paperiarkistoinnin.

Mikkelin arkistopäivillä v. 2002 
käytiin keskustelua arkistonhoitajan 
roolista sähköisessä ympäristössä. 
Kaikki asiantuntijat tuntuivat olevan 
sitä mieltä, että teknologian kehitys 
on muuttanut ja on tuleva jatkos-
sakin muuttamaan arkistonhoitajan 
työtä niin julkishallinnossa kuin 
yksityisellä sektorilla.  Arkistonhoi-
tajan työn nähtiin moninaistuvan 
ja vaativan uudenlaista yhteistyötä. 
Keskustelussa painotettiin erityises-
ti arkistonhoitajan ja IT-alan am-
mattilaisten välistä vuorovaikutusta 
sekä arkistonhoitajan osallistumista 
organisaation kehittämishankkeisiin. 

Muuttuva toimintaympäristö loi 
arkistonhoitajille painetta omaksua 
uusia työtapoja ja -rooleja. Kirjoi-
tuksista paistaa huoli arkistoalan 
tulevaisuudesta, jos emme ammatti-
laisina pysyisi itse kehityksen muka-
na. Vuonna 2001 Failin pääkirjoituk-
sessa tulevaisuutta maalailtiin kovin 
synkin värein: “Olen huolissani siitä 
mitä tulevaisuudessa meistä ja tästä 
päivästä tiedetään. Kehitys sähköi-
sessä maailmassa on ollut valtava ja 
nopea. Uskon että jos emme muuta 
arkistopolitiikkaamme niin sähköi-
nen maailma tuhoaa enemmän kuin 
säästää. Menemme takaisin keskiai-Faili 1/1997 teemana oli arkistonhoitaja ammattina. Kuva: Ella Oksa-

nen.
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kaan. Tämän päivän yhteiskunnasta 
säilyy vain satunnaisia tietoja tule-
ville tutkijasukupolville.” (Roos, Faili 
3/2001.)

Artikkelissa “Arkistonhoitaja eMaa-
ilmassa” (Faili 1/2003) Tapio Bragge 
tunnistaa muuttuvan arkistonhoita-
jan työssä ainakin seuraavat roolit: 
asiakirjahallinnon kehittäjä, asian-
tuntija, tietojen säilyttäjä ja asiakas-
palvelija. Braggen mukaan “rooliku-
vat arkistonhoitajan ammatista ovat 
vaikuttamassa yhteiskunnalliseen 
asemaan ja viime kädessä palk-
kaukseen. Mikäli arkistonhoitajan 
kuvassa painotetaan kuriositeettien 
vaalimista, on arkistonhoitajan koh-
talona jäädä arvostuksessa sivurai-
teelle. Jos taas tietojen säilyttämi-
sessä korostetaan demokraattiseen 
yhteiskuntaan kuuluvien oikeuksien 
ja vastuiden toteuttamista, ollaan 
aktiivisen toiminnan tasolla. On 
korostettava toisaalta tietojärjestel-
mien rakentamista, toisaalta doku-
mentoidun tiedon säilyttämistä.” 
(mt.)

Uusi aika, uusi ajattelutapa

Pelkkä uusien työkalujen ja järjes-
telmien hankinta ei yksinään riit-
tänyt, tarvittiin kokonaisvaltaista 
muutosta. Tietojärjestelmien käytön 
omaksumisen lisäksi arkistoalan 
ammattilaiselta alettiin vähitellen 
edellyttää uudenlaista ajattelutapaa 
ja otetta työhönsä. “Paitsi konstit 
myös ajattelu on uusittava, kun 
ryhmätyöohjelmistot ja sosiaalinen 
media käy päälle kuin yleinen syyt-
täjä”, kirjoittaa Osmo Palonen Failin 
pääkirjoituksessa 1/2010.

Kun aiempina vuosikymmeninä 
kirjoittajat pelkäsivät tietoteknii-
kan kehityksen jyräävän arkistoalan 

alleen, 2010-luvulla arkistoalan 
ammattilaiset ovat selvästi otta-
neet teknologian kehityksessä 
niin sanotusti “härkää sarvista” ja 
omaksuneet uudenlaisen ammatti-
identiteetin tiedonhallinnan asi-
antuntijoina.  Ammattikuntamme 
edustajat eivät ole jääneet sivus-
taseuraajiksi, vaan he osallistuvat 
yhteiskunnalliseen keskusteluun ja 
uskaltavat hyödyntää uusia teknolo-
gioita asiakirjahallinnan saralla. 

Uudenlaisen ajattelutavan omak-
suminen näkyy myös Failin sisällös-
sä. Lehdessä käsitellään edelleen 
pääosin asiakirjahallintaa ja arkistoa 
käsitteleviä aiheita, joskin painotus 
lienee jo digitaalisissa aineistoissa. 
Kuitenkin juttuja löytyy myös vä-
hemmän tutuista teemoista, kuten 
avoimesta lähdekoodista ja lohko-
ketjuista, joita ei ensi kuulemalta 
tulisi liittäneeksi asiakirjahallintaan 
tai arkistointiin. Voisi ajatella, että 
asiakirjahallinnan ja muun tiedon-
hallinnan osaamiset alkavat vähitel-
len sulautua toisiinsa. Muutos on 
nähtävissä konkreettisesti myös 
Failin kirjoituksissa.

Lopuksi

Vaikka paljon on muuttunut, jotakin 
vanhaa on myös säilynyt. Kimmo 
Kontio tiivistää osuvasti arkiston-
hoitajan perimmäisen roolin vuo-
den 1999 pääkirjoituksessa: “Pon-
nisteluistamme huolimatta mappi-Ö 
ja lukemattomat muut arkistoihin 
viittaavat kielikuvat ovat säilyttäneet 
pysyvän sijansa havainnollistamassa 
kaiken tarpeettoman ja tarpeellisen 
hukkaamista ja katoamista.  Arkistoa 
voisi pitää jonakin ei-avaruudellise-
na mustana aukkona. Jos kuitenkin 
viimeiset salaisuudet maailmassa 
jäävät ‘arkistojen kätköihin’, voim-

me kai pitää tätä etuoikeutenamme. 
Kukas muu niitä sieltä kaivaisi, ellei 
arkistonhoitaja.” (Faili 4/1999.) 

Arkistonhoitajan rooli on muuttu-
nut ja monipuolistunut vuosien saa-
tossa, mutta asema organisaation 
“muistin” säilyttäjänä ei ole kadon-
nut.  Arkistoalan ammattilaisilla on 
yhä keskeinen rooli organisaation 
historian säilymisessä jälkipolville ja 
tulevaisuuden tutkijoille. Digitaali-
nen toimintaympäristö on kuiten-
kin muuttanut alan ammattilaisten 
työnkuvaa siten, että yhteistyön 
merkitys on korostunut. Tiedonhal-
lintaan ja säilyttämiseen liittyviä ky-
symyksiä on ratkottava tulevaisuu-
dessa yhä enemmän moniammatilli-
sesti eri asiantuntijoiden kesken.

Faili 1/2002 tarjosi katsauksen ar-
kistoalan koulutukseen. Kuva: Ella 
Oksanen.
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KOLUMNI

Asiakirjahallinta – näkymätöntä 
työtä?

Oletko joskus huo-
mannut pohtivasi, 
että sinun on vaikea 
tulla ymmärretyksi 

tai edistää jotakin työtehtävääsi 
liittyvää asiaa? Ei hätää, et ole 
asian kanssa yksin. Saatat tehdä 
näkymätöntä työtä!

Näkymätön työ ei ole uusi ilmiö. 
Aihetta on tutkittu jo 1970 -luvulta 
lähtien muun muassa sosiaalitie-
teissä ja työn tutkimuksen alueilla, 
jolloin näkymätöntä työtä kutsuttiin 
esimerkiksi ”varjotyöksi”. Näky-
mätön työ ei ole itsessään hyvä tai 
paha asia. Tietty määrä näkymättö-
myyttä voi joskus olla jopa hyvä ja 
tavoiteltava asia. Tärkeää on oikean 
tasapainon löytäminen. Näkymät-
tömyys on myös aina subjektiivista, 
joten on hyvä kysyä, kuka katsoo ja 
mitä katsotaan. 

Miten näkymätön työ ilme-
nee?

Kansainväliset tutkimukset ovat 
löytäneet piirteitä, jotka ilmentä-
vät näkymätöntä työtä. Meillä on 
tapana arvioida ja arvostaa muiden 
töitä eri tavoin kuin omaamme. Jos 
työ ei ole itsestämme kiinnostavaa, 

saatamme suhtautua siihen välinpi-
tämättömästi ja jopa aliarvioivasti. 
Jos emme tiedä mitä kollegamme 
tekee, saatamme ajatella, että työ 
on yksinkertaista rutiinia, joka on 
helposti korvattavissa teknologioil-
la tai työtehtävä voidaan lennossa 
siirtää jollekin toiselle henkilölle. 
Työhön liittyy myös asenteita ja us-
komuksia: kuvitellaan, että asiantun-
tijuus sijaitsee ainoastaan organisaa-
tion huipulla ja vastaavasti asian-
tuntijuutta ja harkintaa vaatimaton 
rutiinityö sijaitsee organisaatiossa 
ruohonjuuritasolla. Kuitenkin kaikki 
työtehtävät sisältävät molempia, ru-
tiinityötä ja asiantuntijuutta vaativaa 
työtä. Työ voi olla myös näkymä-
töntä, koska sitä tehdään piilossa 
niiltä, jotka keräävät varsinaiset 
työn hedelmät. Myös epäviralliset 
organisaatiorakenteet mahdollista-
vat tilanteita, joissa sekä työtehtävät 
että niitä suorittavat ammattilaiset 
joutuvat tahtomattaan varjoon. 
Jotkin ammatit ovat myös lähtökoh-
taisesti näkymättömiä, tällainen on 
esimerkiksi sihteereiden työ. Työ 
voi olla myös sukupuolittunutta, 
jolloin siitä tulee näkymätöntä. Työ 
voi muuttua näkymättömäksi myös 
siksi, että huomio kiinnittyy liiaksi 
tekijäänsä; itse henkilöön ja hänen 
ominaisuuksiinsa.

Näkymätön työ terveyden-
huollossa

Teknologian kehittymisen myötä 
terveydenhuollossa on kiinnostuttu 
näkymättömästä työstä. Tanskalai-
sessa tutkimuksessa havaittiin, että 

sairaaloissa työskentelevien osas-
tonsihteereiden työ on kuin onkin 
vastuullista tietotyötä ja siten paljon 
enemmän kuin ainoastaan lääkärei-
den tai sairaanhoitajien avustamista. 
Yksi keskeinen osa sihteereiden 
työtä tutkimuksen mukaan oli 
muun muassa valvoa, että hoitajien 
syöttämät potilastiedot on syötetty 
potilasjärjestelmään oikeaan paik-
kaan, että tiedoissa ei ole virheitä ja 
tieto välitetään oikea-aikaisesti sitä 
tarvitseville tahoille. Toisin sanoen, 
lääkäreiden ja hoitajien työn keski-
össä olivat potilaat ja heidän hyvin-
vointinsa, kun taas osastonsihtee-
reiden työn kohteena olivat potilai-
siin liittyvä tieto ja sen oikeellisuus 
sekä tietojärjestelmät ja se ympä-
ristö missä tätä tietoa hallinnoidaan. 
Tutkimuksen yhtenä johtopäätel-
mänä oli, että jos tällaisia sihteerien 
kaltaisia tiedon portinvartijoita ei 
olisi, se saattaisi olla riski jopa koko 
sairaalan toiminnalle. 

Näkymätön työ suomalais-
ten kuntien asiakirjahallin-
nassa

Vaikka terveydenhuolto on jo teh-
nyt tutkimusta näkymättömän työn 
parissa, yleishallinnossa se on vielä 
vähäistä. Myöskään asiakirjahallin-
nan tutkimuskentässä työn näky-
mättömyys ei ole ollut keskiössä. 
Useat kansainväliset asiakirjahallin-
nan tutkimukset antavat kuiten-
kin viitteitä siitä, että teknologian 
nopean kehityksen ja tiedon pirs-
taloitumisen myötä asiakirjahallinta 
toimintona ja professiona on jäänyt 

Tuija 
Kautto
Asiakirjahallin-
nan ja tiedon-
hallinnan
suunnittelija
Kela



FAILI 3/2020 FAILI 3/2020 98

paikoin muiden tietoammattilaisten 
jalkoihin. Tämä on näkynyt esimer-
kiksi siinä, että asiakirjahallinnan 
ammattilaiset on jätetty ulkopuolel-
le erilaisista IT-hankkeista ja kehit-
tämiskohteista, ja heidät on muis-
tettu ainoastaan silloin kun on kyse 
perinteisistä paperiprosesseista. 
Suomessakin soraääniä on kuulunut 
silloin tällöin, lähinnä asiakirjahallin-
nan ammattilaisten keskinäisissä ta-
paamisissa käydyissä keskusteluissa. 
Todettakoon vielä, että suomalainen 
tiedeyhteisö ei ole ollut laajemmin 
kiinnostunut asiakirjahallinnan tutki-
muksesta suomalaisessa julkishal-
linnossa. 

Näistä lähtöasetelmista käsin tar-
tuimme Pekka Henttosen kanssa 
tähän mielenkiintoiseen aihepiiriin 
ja osin koskemattomaan maape-
rään. Selvitimme, miten näkymätön 
työ ilmenee suomalaisten kuntien 
asiakirjahallinnassa ja asiakirjahallin-
nan professiossa. Kokosimme aiem-
pien tutkimusten pohjalta näkymät-
tömän työn piirteistä kymmenen 
kohdan viitekehyksen, jonka avulla 
analysoimme haastattelu- ja kyse-
lytutkimuksemme vastauksia. 55 % 
vastaajista edustivat pieniä alle 10 
000 asukkaan kuntia ja 12 % suuria 
yli 50 000 asukkaan kuntia. 

Haastattelu- ja kyselytutkimus 
osoitti, että yhdeksän kymmenes-
tä näkymättömän työn piirteestä 
löytyy kuntiemme asiakirjahallinnas-
ta ja asiakirjahallinnan professiosta. 
Tutkimuksemme paljasti seuraavaa. 
Ensinnäkin, asiakirjahallinnan am-
mattilaiset eivät ole yhtenäinen am-
mattiryhmä vaan he edustavat hyvin 
erilaisia koulutus- ja ammattitausto-
ja. Työtä tehdään erilaisilla nimikkeil-
lä. Tutkimuksessamme enemmistö 
vastaajista toimi sihteerin nimik-
keellä, jota ei kansallisen ammatti-
luokitustemme mukaan tunnusteta 

asiantuntijatyöksi.  Asiakirjahallinnan 
työ on myös sukupuolittunutta, 
enemmistön ollessa naisia. 

Asiakirjahallinnan työ ei aina ole 
kunnissa hyvin resursoitua eivätkä 
asiakirjahallinnan vastuut ole selke-
ästi määritettyjä. Resursointivajetta 
paikataan muun muassa tilapäistyö-
voimalla, kuten harjoittelijoilla, ja 
erilaisilla epävirallisilla verkostoilla. 
Töitä saatetaan delegoida myös 
henkilöille, joilla ei ole lainkaan 
tarvittavaa osaamista tai pätevyyttä 
asiakirjahallinnan tehtäviin.  Asiakir-
jahallinnan ammattilaiset itse koke-
vat, että heidän työtään ei arvoste-
ta, ja heidät muistetaan vain silloin 
kun jotain ikävää tapahtuu. Lisäksi, 
esimiehet tai lähimmät kollegat 
eivät tiedä mitä vaatimuksia heidän 
työnsä sisältää. Heidän tulee myös 
jatkuvasti perustella muille työnte-
kijöille omaa olemassaoloaan.

Miksi meidän tulisi olla 
kiinnostuneita asiakirjahal-
linnan näkyvyydestä tai sen 
näkymättömyydestä?

Meillä kansalaisilla on demokraatti-
sessa yhteiskunnassa tiettyjä perus-
oikeuksia kuten oikeus saada tieto 
viranomaisen julkisista asiakirjoista 
ja tallenteista sekä oikeus yksityis-
elämään ja henkilötietojen suojaan. 
Asiakirjahallinnan ja asiakirjahallin-
nan ammattilaisten keskeisiin tehtä-
viin kuuluu näiden perusoikeuksien 
turvaaminen ja tasapainottaminen 
julkisessa hallinnossa. Esimerkiksi 
korona-epidemian aikana tämä on 
tarkoittanut, että koronaan sairas-
tuneiden henkilöiden yksityisyyttä 
on suojattu leimautumisen eh-
käisemiseksi samalla kun hallinnon 
toimia on seurattu suurennuslasin 
kanssa. Erilaisia asiantuntijoiden tai 
virkamiesten lausuntoja, raportteja 
ja päätöksiä (asiakirjoja) luetaan ja 

tarkastellaan yhä uudelleen, jotta 
päättäjien toimivaltaa tai toimenpi-
teiden oikeellisuutta sekä oikea-ai-
kaisuutta voitaisiin arvioida.  Asiakir-
jahallinnan keskiössä on tietosisältö, 
jolla on jokin sisällöllinen looginen 
ja ymmärrettävä merkitys, ja jonka 
avulla tapahtumia on mahdollista 
tulkita ja todentaa eri toimijoiden 
kesken.  Asiakirjahallinnan ammatti-
laiset ovat kiinnostuneita tietosisäl-
löstä ja sen turvaamisesta.

Jo yksin näistä perusoikeuksien 
näkökulmista käsin meidän tulee 
varmistaa, että asiakirjahallinta ja 
asiakirjahallinnan ammattilaiset 
huomioidaan yhdenvertaisina toi-
mijoina muiden tietoammattilaisten 
joukossa. Purkamalla organisaati-
oissa mahdollisia näkymättömän 
työn esteitä voimme paremmin 
rakentaa sellaiset tiedonhallinnan 
perustukset, jotka kestävät aikaa 
ja mukautuvat tarvittaessa tulevai-
suuden tiedonhallinnan moninaisiin 
haasteisiin.

Artikkelimme on luettavissa kokonai-
suudessaan:

Kautto, T., & Henttonen, P. (2020). 
Records management as invisible 
work: A study of Finnish municipalities. 
Government Information Quarterly, 
101460. https://doi.org/10.1016/j.
giq.2020.101460
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ARKISTOT

Designarkiston monet muodot
Sari
Muinonen
Tietopalvelu-
sihteeri
Designarkisto

Kun Designarkisto pe-
rustettiin Suomen 
Elinkeinoelämän Kes-
kusarkiston yhteyteen 

kevättalvella 2010, syntyi samalla 
uudenlainen arkistokonsepti. 
Alusta alkaen oli selvää, että De-

signarkiston toiminta ei keskity 
pelkästään muotoilun tutkimuk-
sen edistämiseen, vaan tietoa ja 
elämyksiä halutaan tarjota kai-
kille muotoilusta kiinnostuneille. 
Tätä kautta merkittävään roo-
liin Designarkiston toiminnassa 
nousivat muotoilutarinat, joi-
den avulla muotoilusta voidaan 
kertoa kiinnostavasti ja helposti 
lähestyttävällä tavalla. Tarinoi-
den avulla Designarkisto tekee 
näkyväksi eri muotoilualoilla 
työskentelevien suunnittelijoiden 
työtä ja saattaa heidän äänensä 
kuuluviin.

Onkin luontevaa, että tarinat ovat 
keskiössä myös toukokuussa Elkan 
tiloissa avautuneessa Designarkis-
ton monet muodot -näyttelyssä. 
Taiteen edistämiskeskuksen tukema 
näyttely juhlistaa arkiston kymmen-
vuotista taivalta. Juhlanäyttelyssä on 
esillä arkiston aineistoja monipuoli-
sesti eri suunnittelualoilta, ja jokai-
sen esillä olevan suunnittelutyön 
yhteydessä kerrotaan sen synty-
historiaan liittyvä tarina. Näiden 
muotoilijoiden kanssa yhteistyös-
sä toteutettujen taustatarinoiden 
kautta näyttelyaineistot heräävät 
eloon uudella tavalla. 

Auvo Taivalvuon taitavissa kuvituksissa tausta jää usein epätarkaksi, mikä synnyttää kolmiulotteista vai-
kutelmaa. Kuva: Designarkisto.
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10-vuotisjuhlanäyttely esittelee 
Designarkiston sellaisena kuin se 
tänä päivänä on: koko suomalais-
ta muotoilukenttää palvelevana 
valtakunnallisena erikoisarkistona. 
Näyttelyssä on esillä suomalaista 
designia graafisesta suunnittelusta 
teolliseen muotoiluun sekä vaate-
suunnittelusta sisustusarkkitehtuu-
riin. Näyttelyyn ei ole valittu ainoas-
taan muotoilun menestystarinoita, 
vaan esillä on myös tuotteita, jotka 
eivät syystä tai toisesta koskaan 
päätyneet tuotantoon saakka. Myös 
tällaisten tarinoiden esiin nostami-
nen on tärkeää, koska sitä muotoili-
jan työ valtaosaltaan on. Vain harvat 
suunnittelutyöt lopulta nousevat 
suuren yleisön tietoisuuteen. 

Designarkiston muotoiluaineistot 
ovat niin kansallisesti kuin kansain-
välisestikin katsottuna ainutlaatui-
set. Juhlanäyttelyssä nämä aineistot 
ovat nyt ensimmäistä kertaa laaja-
alaisesti yleisön nähtävillä. Valitet-
tavasti korona-aika osui näyttelyn 
kannalta juuri pahimpaan mahdol-
liseen aikaan. Toukokuun alkuun 
suunnitellut avajaiset kutistuivat 
lasien kilistelyksi Elkan henkilökun-
nan kesken. Kesän ajan näyttely oli 
avoinna ainoastaan tutkija-asiakkail-
lemme sekä pienemmille seurueille, 
mutta elokuusta alkaen näyttely on 
voitu avata myös ryhmille. Juhlavuo-
den kunniaksi olemme halunneet 
tarjota näyttelyä katsomaan saa-
puville ryhmille kokonaisvaltaisen 
muotoiluelämyksen. Ryhmillä on 
vierailunsa aikana mahdollisuus 
osallistua muotoilijan ohjaamaan 
työpajaan, jonka aiheen he saavat 
valita kiinnostuksensa mukaan use-
asta eri vaihtoehdosta. Designarkis-
tolta on jo pitkään pyydetty aikui-
sille suunnattuja muotoilutyöpajoja, 
joten olemme iloisia, että pystym-
me nyt juhlavuotena toteuttamaan 
tämän toiveen. 

Syyskuussa myös koululaisilla ja 
opiskelijoilla on mahdollisuus tulla 
tutustumaan Designarkiston näyt-
telyyn ja osallistua muotoilukasva-
tustyöpajoihin. Suositut koululaisten 
työpajat ovat olleet arkiston syys-
kuinen perinne jo usean vuoden 
ajan. Tarjolla olleet työpajat on 
usein varattu täyteen jo ensimmäi-
sen ilmoittautumispäivän aikana, 
joten tänä vuonna muotoilukasva-
tusviikko on laajennettu kaksiviik-
koiseksi tapahtumaksi. Myös työ-
pajojen sisältö on aiempia vuosia 

monipuolisempi, ja opettajat voivat 
valita oppilailleen sopivan aiheen 
kuudesta eri muotoilualaan liitty-
västä työpajasta. 

Designarkiston 10-vuotisjuhlanäytte-
ly, Designarkiston monet muodot, on 
avoinna yleisölle Suomen Elinkeinoelä-
män Keskusarkistossa arkipäivisin klo 
8.00–16.00 vuoden 2020 loppuun 
asti. 

Kari Asikaisen suunnittelemalla Kari 1 -tuolilla ovat istuneet lähes 
kaikki suomalaiset. Kuva: Designarkisto.
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ARKISTOT

Urheilumuseon arkis-
to palaa tänä syksynä 
uutuuttaan hohtaval-
le Olympiastadionil-

le. Stadionin remontin aikana 
Urheiluarkisto toimi ensin 
Kalasatamassa, josta se joutui 
muuttamaan vielä uuteen evak-
kokohteeseen Pitäjänmäkeen. 

Tietokirjailijana olen kuitenkin 
saanut näiden viiden evakko-
vuoden aikana erinomaista apua 
Urheilumuseon henkilökunnalta.

Ennen Olympiastadionin remontin 
alkua kävin monta kertaa Urhei-
lumuseon yhteydessä toimivassa 
Urheiluarkistossa tutkiessani Paavo 
Nurmen tarinaa. Urheilumuseon 
kulmilla mieleeni palasivat usein 
nostalgisesti ne maanantai-illat, 
jotka lukiolaisena vietin Olympia-
stadionin pääkatsomon alla olevalla 
juoksusuoralla HKV:n yhteisharjoi-
tuksissa.

Sittemmin nostalgia on siirtynyt 
juoksuradoilta Urheiluarkiston 
puolelle.

Väittelin urheilujournalismin his-
toriasta vuonna 1998. Orastava 
mediatutkijan urani muuttui vuonna 
2000, kun palasin kiihkeään uutis-
maailmaan saatuani mielenkiintoi-
sen työpaikan Turun Sanomista. 
Työtahti suuren urheilutoimituk-
sen päällikkönä oli niin kova, että 
vähitellen etäännyin akateemisen 
tutkimuksen maailmasta.

Väitöskirjan jälkeen ensimmäinen 
monografiani oli vasta vuonna 2015 
ilmestynyt golfin suuria turnauksia 

Urheiluarkisto palveli kiitettävästi 
myös pitkän evakkoajan

Urheiluarkiston uudet ja vanhat kollegat Kalle Rantala (vas.), Ossi Viita, Pia Arvo, Kenth Sjöblom ja Heli 
Yrjänäinen jättivät syksyllä 2015 hyvästit Urheilumuseon vanhoille tiloille. Urheilumuseon ja -arkiston 
evakkomatka venyi peräti viiden vuoden mittaiseksi. Kuva: Urheilumuseo.

.

Kalle  
Virtapohja
Filosofian
tohtori
Tietokirjailija
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ja suomalaisen kilpagolfin ensim-
mäistä kehitysvaihetta käsittelevä 
Golf, suuret turnaukset, suuret voitta-
jat. Sitä tehdessäni sain Urheiluar-
kistosta paljon apua.

Kirja avasi myös uuden suunnan 
työurallani. Liityin Suomen Tietokir-
jailijoihin ja ryhdyin kirjoittamaan 
urheiluhistoriallisia kirjoja.

Ensimmäinen tarkkaan arkistotyö-
hön perustunut elämäkertani kä-
sitteli 9-kertaisen olympiavoittajan 
Paavo Nurmin tarinaa. Olin osal-
listunut 1990-luvulla Paavo Nurmi 
-kirjoituskilpailuun kirjoituksella, 
jossa kerroin silloin vielä elossa ol-
leen isoisäni tarinoita hänen tapaa-
misistaan Paavo Nurmen kanssa.

Kirjoituskilpailun palkintojenjakoti-
laisuus järjestettiin Urheilumuseos-
sa. Sain kunniamaininnan, josta olin 
tietenkin valtavan otettu.

Tavallaan laajensin sitä kirjoituskil-
pailun artikkelia 20 vuotta myö-
hemmin. Kirjani Mies josta tehtiin 
patsas (Docendo 2017) perustui 
kuitenkin pääosin arkistotyöhön 
ja haastatteluihin, ja isoisäni tarinat 
jäivät vain pieneksi mausteeksi.

Ilman Urheiluarkiston henkilö-
kunnan merkittävää sitoutumista 
työhöni en olisi saanut niin kattavaa 
kirjaa aikaan. Erityisesti museon-
johtaja Pekka Honkanen sekä Ossi 
Viita ja Matti Hintikka olivat siinä 
kirjaprojektissa, kuten myöhem-
missäkin kirjoissani, suureksi avuksi. 
Heidän ansiostaan sain käyttööni 
sellaisiakin aineistoja, joita tutkijat 
eivät olleet aikaisemmissa kirjoissa 
hyödyntäneet.

Sain Urheiluarkistossa käyttööni 
ensimmäisenä tutkijana muun mu-
assa Paavo Nurmen elämäkerran 
1920-luvulla kirjoittaneen Toivo T. 

Kailan aineistoja. Pääsin myös tuo-
reeltaan lukemaan Urheilumuseolle 
hiljattain lahjoitettuja Matilaisen 
juoksijaveljesten aineistoja.

Tutkimuspäällikkö Ossi Viita aloitti 
aikanaan uuden polun urheiluhisto-
riallisten elämäkertojen tekemises-
sä. Hän kirjotti ensin Ville Ritolasta 
ja sitten Hannes Kolehmaisesta 
lähdeviittein varustetut elämäker-
rat. Se oli uutta. Se vaikutti ratkai-
sevasti siihen, että minäkin lähdin 
tekemään lähdeviittein varustettua 
elämäkertaa Nurmesta.

Ossi Viita oli Hannes-kirjaansa 
tehdessään haastatellut muun 
muassa Hanneksen tytärtä, joten 
hän neuvoi myös minut suosituksin 
Helen Boströmin luo. Se toi hyvää 
perspektiiviä Paavon tarinaan ja 
täydensi Turussa tekemiäni Paavon 
pojan Matti Nurmen haastatteluja.

Olympiastadionin yhteydessä 
toimiessaan Urheilumuseo, ja 
nimenomaan sen kirjasto, on ollut 
luonteva tapaamispaikka urheilu-
historian tutkijoille ja harrastajille. 
Moni tapaaminen on jäänyt mieleen. 
Olen nähnyt siellä useita tunnettuja 
urheilutietäjiä kuten Vesa-Matti Pel-

tolan ja nyt jo edesmenneen Antti 
O.  Arposen.

Hieman yllättäen Urheilumuseo 
onnistui myös evakkoaikanaan 
toimimaan kohtauspaikkana. En-
simmäisen kerran tapasin evakko-
tiloissa Kalasatamassa ansiokkaan 
urheiluhistorian dokumentoijan Jar-
mo Ruhasen. Hän oli aikaisemmin 
opastanut minut puhelimessa Panu 
Kailan yksityisarkistoon Sipooseen, 
missä sain tutustua urheiluvalmen-
taja Paavo Karikon aineistoon, joka 
on sittemmin toimitettu Urheiluar-
kiston huomaan.

Kirjani Urho Kekkosesta, Kekkonen 
urheilumiehenä, (Docendo 2018) 
perustui pitkälti Orimattilassa si-
jaitsevan UKK-arkiston aineistoihin. 
Kävin myös Urheiluarkistossa lu-
kemassa Urho Kekkoseen liittyvän 
suppeamman aineiston, ja saatoin 
näin täydentää UKK-arkistossa syn-
tynyttä mielikuvaani.

Arkistotyöskentelyn sudenkuoppia-
han on eräänlainen hypnotisoitumi-
nen käytettävissä olevien lähteiden 
äärellä. Esimerkiksi kirjeet avaavat 
mainiosti tutkittavan henkilön 
ajattelua. Mutta tutkija ei saisi liiaksi 

Urheiluarkiston kätköistä löytyy esimerkiksi Tapio Rautavaaran 
jousiammuntauraan liittyviä asiakirjoja kuten hänen ensimmäisen 
jousiammuntaseuransa Pukinmäen Sagittariuksen jäsenkortti. Kuva: 
Urheilumuseo.
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lumoutua runsaankaan aineiston ää-
rellä. Yksi keino etäännyttää itseään 
lähteistä on lähestyä samaa aihetta 
toisen arkiston aineistojen avulla. Ja 
toinen hyvä keino ovat haastattelut, 
joilla saa perspektiiviä arkistoissa 
syntyneisiin vaikutelmiin.

Tein Kekkos-kirjaani myös omia 
haastatteluja, kuten olin tehnyt 
Nurmi-kirjaankin. Kekkosta ja Nur-
mea yhdisti muutama kiinnostava 
henkilö, joista kauppaneuvos Kalle 
Kaihari ei suinkaan ollut vähäisin. 
Niinpä oli mainiota, että Kauppa-
neuvos Kalle Kaiharin Tukisäätiö 
pyysi minut kirjoittamaan Kaiharista 
elämäkerran. Säätiön hallitus an-

toi käyttööni yllättäen löytämänsä 
Kaiharin Kekkoselta saamat kirjeet, 
joten kirjan nimeksi tuli Kaihari & 
Kekkonen (Maahenki 2019).

Kaihari-kirjaa varten tarvitsin jäl-
leen Urheiluarkiston apuja. Kaup-
paneuvoksen historia TUL:n seu-
rassa Tampereen Yrityksessä muun 
muassa seuran puheenjohtajana oli 
niin värikäs, että oli välttämätöntä 
tarkistaa muutamien yksityiskohtien 
osuminen kohdilleen.

Haluan mainita myös sen merkit-
tävän avun, jonka sain kirjoittaes-
sani Suomen Ampumaurheiluliiton 
historiateosta Sata tarkkaa vuotta 

(Suomen Ampumaurheiluliitto, 
2019). SAL:n arkisto on järjestetty 
esimerkillisesti Urheiluarkistoon. 
Luettelointi helpottaa valtavan ar-
kistokotelovuoren läpikäyntiä. Kir-
joitin SAL:n historiaa kolme vuotta, 
mutta sain siihen käytännössä vain 
yhden vuoden rahoituksen, kun 
mukaan lasketaan Suomen Tietokir-
jailijoilta saamani suuri apuraha.

Tämä on tuttu tilanne monille 
tietokirjailijoille. Rahoitus ei mil-
lään tahdo riittää säällisen työn 
tekemiseen. Sen vuoksi tein SAL:n 
historiakirjaa kirjoittaessani neljä 
muuta kirjaa. Ihan vain taloudellises-
ta pakosta.

Minusta jokaiseen historiaprojektiin 
tulisi varata vähintään kolme vuot-
ta aikaa. Välillä on hyvä kirjoittaa ja 
lukea jotain muutakin kuin niitä sa-
moja pölyisiä pöytäkirjoja. Kun välil-
lä ottaa etäisyyttä tutkimuskohtees-
taan, saattaa pienen tauon jälkeen 
uudelleen aiheen pariin palatessaan 
nähdä asioita uusin silmin.

Sukelsin Urheiluarkiston koteloiden 
salaisuuksien ääreen Ossi Viidan ja 
Teemu Vuorenpään tuella. Kuva-
suunnitelmaa tein SAL:n entisen 
toiminnanjohtajan Risto Aarrekiven 
ja Urheilumuseon kuvaspesialistin 
Merja Vilénin kanssa. Ja monet kipe-
rät kysymykset pohdin erikoistutki-
ja Vesa Tikanderin kanssa, joka laati 
teokseen lisäksi kattavan arvokiso-
jen tulosliitteen.

Lopputulos oli onnistunut, ja Sata 
tarkkaa vuotta -teos pääsi ehdolle 
Vuoden urheilukirjaksi.

Haluan rohkaista jokaista urhei-
luhistoriallista tutkimusta tekevää, 
historiikkia tai elämäkertaa kirjoit-
tavaa, tai sellaisen historiikin teke-
mistä suunnittelevaa tahoa otta-
maan yhteyttä Urheiluarkistoon 

Vanhojen urheilulehtien sivuilta löytää hyvällä onnella valokuvia, 
joista voi selvitä muuten arvoituksellisen kuvan tiedot. Kalle Kaihari 
kilpaili seiväshypyssä vielä alkuperäisellä Flinck-nimellään. Hän ylitti 
parhaimmillaan TUL:n ennätyksen 371. Kuva: Urheilumuseo.
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mahdollisimman varhaisessa vai-
heessa. Pelkään kuitenkin, että moni 
näkee kovin vaikeaksi sen tärkeän 
yhteyden ottamisen.

Minulla on tuore esimerkki siitä, 
miksi yhteydenotto kannattaa. Olin 
sattumalta Urheilumuseolla var-
maankin ampumaurheilun historiaa 
tutkimassa, kun erikoistutkija Kalle 
Rantala tuli kysymään, olisinko kiin-
nostunut Keravan Urheilijoiden his-
toriikin kirjoittamisesta. Olin juuri 
silloin niin kiireinen viimeistellessäni 
kahta kirjaa samaan aikaan, että en 
uskaltanut siltä istumalta lupautua. 
En edes ajatellut asiaa.

Mutta kun asun Keravalla, asia jäi 
vaivaamaan. Seuraavalla viikolla 
kysyin Rantalalta, mikä sen KeU-
historiikin tilanne oli. Sain puhelin-
numeron seuran kunniapuheenjoh-
tajalle Reino Ruotsalaiselle. Soitin 
hänelle kuullakseni, että heidän 
ongelmansa oli ratkaistu. Heille oli 
löytynyt tekijä.

Unohdin asian kokonaan, kunnes 
reilun kuukauden kuluttua puhe-
limeni soi. Kunniapuheenjohtaja 
tiedusteli, olisinko edelleen kiinnos-
tunut. Seuralle oli käynyt toisenkin 
kirjoittajan kanssa samalla tavalla 
kuin edellisenkin. Syystä tai toisesta 
kirjoittaja vetäytyi.

Nythän minulle loistava neuvottelu-
asema avautui. Sovimme aikataulun 
siten, että pystyin sovittelemaan sen 
muihin kirjaprojekteihini täydellises-
ti. Vaikka pääosa Keravan Urheilijoi-
den historiikin materiaalista löytyi 
seuran omista komeroista, sain 
tässäkin projektissa hyvää tukea 
Urheiluarkiston aineistoista.

Urheiluarkiston ammattilaiset osaa-
vat yleensä auttaa. Toisaalta kukaan 
ei menetä kasvojaan, jos täydellis-

tä vastausta ei Urheiluarkistosta 
saisikaan. Mutta olisi suuri vahinko, 
jos vaikka urheiluseuran historiikin 
kirjoittaja ajattelisi, että hänellä ei 
ole riittävästi tutkintoja kysymysten 
esittämisen. Tai jos hän ajattelee, et-
tei vielä  tunne aihettaan niin hyvin, 
että voisi lähestyä Urheiluarkistoa.

Kannustan kysymään. Oma koke-
mukseni on, että Urheiluarkiston 
ammattilaiset saattavat löytää yllät-
täviäkin näkökulmia, jotka rikastut-
tavat tekeillä olevaa kirjaa, oli sitten 
kyse elämäkerrasta tai urheiluseu-
ran historiikista.

Urheilumuseon aineisto jakautuu 
urheiluhistoriasta kiinnostuneen 
käyttäjän kannalta viiteen osaan. 
Ensimmäisenä tulee kattava urheilu-
kirjasto. Toinen tärkeä perusaineisto 
ovat urheilulehtien vuosikerrat. Vas-
ta kolmannen luokan muodostavat 
arkistot. Digitalisoidusta Yksa-järjes-
telmästä pääsee tekemään kotiko-
neellakin hakuja.  Aineistot tilataan 
ja haetaan arkistojen kätköistä. Ja 
sovittuna päivänä tutkija voi mennä 
Urheiluarkistolle tutkimaan ennalta 
tilaamiaan aineistoja.

Edellä mainitsin kolme tärkeintä 
aineistokokonaisuutta. Valokuvat 
tulevat neljäntenä aineistokokonai-
suutena. Urheilumuseon kuvako-
koelma on kattava, ja siitä vastaava 
Merja Vilén on laaja-alaisesti perillä 
urheiluhistoriasta. Häneen kannat-
taa olla suoraan yhteydessä, jos 
digitaaliset haut eivät tuota toivot-
tuja tuloksia.

Urheilumuseo perii kuvien säi-
lyttämisestä ja yleisön palvelusta 
varsin kohtuullisia korvauksia, joten 
urheiluhistoriallista kirjaprojektia ei 
kannat pilata huonoilla valokuvilla, 
kun kohtuuhinnalla on saatavissa 
myös laadukkaita valokuvia.

Viidentenä haluan mainita vielä 
Urheilumuseon henkilökunnan 
tekemistä tilaustutkimuksista, jotka 
voivat olla vaikka osana laajempaa 
kokonaisuutta. Esimerkiksi Vesa 
Tikander teki valtavan arvokkaan 
työn kootessaan Ampumaurheilulii-
ton historiaan laajan liitteen suoma-
laisten sijoituksista arvokilpailuissa.

Kirjoittaja on urheilujournalismin his-
toriasta väitellyt filosofian tohtori, joka 
toimii päätoimittajana SVUL:n historia-
projektissa.

Faktoja Urheilumuseosta

• Urheilumuseo on ainutlaatui-
nen museo-, arkisto-, kirjasto- 
ja valokuvakokoelmien muo-
dostama kokonaisuus.

• Urheilumuseon näyttelyt sekä 
yleisöpalvelut avataan Olym-
piastadionilla syksyllä 2020.

• Museon henkilökuntaan kuu-
luu 14 eri alojen ammattilaista.

• Arkistokokoelman koko ylitti 
hiljan 2000 hyllymetriä.

• Digitoituja asiakirjoja on yli 
30.000 sivua.

• Urheilumuseon johtajana aloit-
ti kesäkuussa 2020 Jukka-Pek-
ka Vuori.  Arkistosta ja muista 
kokoelmapalveluista vastaa 
tutkimuspäällikkö Ossi Viita.
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LIIKEARKISTOYHDISTYS

Muista aina liikenteessä…      
Sääntöjen rehti noudattaminen ohjasi 
ratkaisevasti Pekka Anttosen ammattiuraa!

Kaikkihan me tunnemme 
vuosikymmeniä Päivä-
lehden arkistossa vuo-
desta 1990 työskennel-

leen ja vuosi sitten eläköityneen 
Erkko-Pekan, eli Pekka Johannes 
Anttosen, joka aateloitiin alku-
vuodesta 2020 Liikearkistoyh-
distyksen kunniajäsenen arvolla. 
Harva tietää, että Pekan suun-
tautuminen alalle oli sattuman 
sanelema juttu…

Tarinamme alkaa Pekan kotikau-
pungista Savonlinnasta, jossa ele-
tään Urho Kekkosen valta-aikaa, 
tarkemmin vuotta 1979. Olavin-
kadulla, kauppatorin risteyksessä 
olivat kaupungin ainoat liikenneva-
lot. Punainen paloi, ja Savonlinnaan 
kunnianarvoisasta lyseosta vuonna 
1974 valkolakin kirjoittanut, esival-
lan kunnioituksen omaksunut Pekka 
päätti pysähtyä, vaikkei liikennettä 
ollutkaan häiriöksi asti. Se kannat-
ti, sillä paikalle pelmahti Joensuun 
korkeakoulussa historiaa opiskellut 
Pirjo Hirvonen, joka ryhtyi juttusil-
le.  Aiheena oli Joensuun maakunta-
arkistossa tarjolla ollut kesätyön-
tekijän paikka, joka Pirjon mielestä 
sopisi kuin valettu Pekalle.

Pekka oli aloittanut Joensuussa 
vuonna 1974 historian opinnot. 
Tuolloin yliopistomaailmaa hallitsi 
stalinistinen ASS-opiskelijanuoriso, 
jonka demokratiakäsitys oli mie-
lenkiintoinen. Pekka ei kuulunut 
tuohon sakkiin, vaan yhteiskuntaa 
säilyttäviin voimiin. ”Opiskeluaikani 
Joensuussa oli kivaa ja pikkukau-
pungissa oli mukava opiskelumiljöö. 
Aluksi tavoitteenani oli opettajan 
ura, mutta kesätyöt Joensuun maa-
kunta-arkistossa kolmena kesänä 
(1979–1981) ja väillä talvellakin va-
kuuttivat arkistoammattilaisen uran 
olevan se maailman mielenkiintoisin 
ammatti. Valtavasti tietoa ja mie-
lenkiintoisia asiakkaita ja mukavat 
työtoverit, silloin vielä hyvin nuo-
rekkaassa työympäristössä.” 

Joensuun maakunta-arkisto oli 
perustettu syyskuussa 1974 ja sen 
johdossa oli Raimo Pohjola, josta 
tuli Pekan ensimmäinen mentori. 
Nuori mies työsti opintojen ohel-
la myös Joensuun korkeakoulun 
arkistosuunnitelmia ja tahti jatkui: 
”Armeija-aikani romanttisessa 
Lappeenrannassa kului leppoisasti 
Uudenmaan Rakuunapataljoonan 
arkistoa järjestäessäni. Halusin 
selvitä kahdeksalla kuukaudella ja 
onnistuin vielä yhdistämään arkisto-
työt asevelvollisuuden suorittami-
seen.” Pekka valmistui maisteriksi ja 
arkistotutkinto sekä ylempi arkis-
totutkintokin tulivat työn ohessa 
tehdyiksi. 

Pekka Anttonen Strömbergintiellä Päivälehden arkistossa. Kuva: Päi-
välehden arkisto.

Pekka  
Lähteenkorva
Arkistonjohtaja
UKK-arkisto
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Pekalla oli luonnollisesti vaihtoeh-
toinen suunnitelma elämänuraksi. 
”Valmistuin myös varmuuden vuok-
si historian opettajaksi ja olin ar-
meijan jälkeen keväällä 1982 kolme 
kuukautta opettajan sijaisena Juuan 
yläasteella ja lukiossa. Hyvä koke-
mus, mutta olin jo tuolloin leimau-
tunut arkistoihmiseksi.” Anttonen 
toimi vuoden tutkijana Joensuun 
maakunta-arkistossa, josta hän siir-
tyi toukokuussa 1983 pätkätöihin 
Helsinkiin, jossa hän kohtasi toisen 
merkittävän tukijansa, arkistoneu-
vos Pirkko Rastaan, joka ohjasi 
Pekan Suomen Pankkiin asiakirja-
hallinnon suunnittelutehtäviin. 

Anttosesta tuli nyt varsinainen 
”AMS-Pekka” ja hän viihtyi työssään 
ja tulosta syntyi: Suomen Pankin 
arkistokäsikirja saatiin valmiiksi jo 
vuonna 1984. Pankkimaailma oli 
Pekasta kiehtova työympäristö ja 
pankki-ihmiset ymmärsivät hyvin 
suunnitelmallisen arkistonhoidon 
merkityksen. Pankkiala oli hedo-
nistisen kulutuksen 1980-luvulla 
todellinen unelmatyöpaikka, mutta 
kvartaalivoittojen ahne arvomaa-
ilma ei puhutellut Pekka. ”Mietipä, 
jos olisin jäänyt pankkeihin. Ne 
keikahtivat yksi toisensa perään ja 
kortisto kutsui liian monia hyviä 
työntekijöitä!”

Edessä oli hyppäys Postin palkka-
listoille. Nykylukijalle, joka ei ole 
postikonttorissa käynyt tai sähkö-
sanomaa lähettänyt, voi tuo kerran 
niin mahtava valtiollinen toimija olla 
outo. ”Posti- ja telelaitoksessa olin 
runsaat kuusi vuotta arkistoteh-
tävissä 1984–1990. Se oli haastava 
työpaikka. Henkilökuntaa oli yli 45 
000 henkeä ja arkistonmuodostus-
suunnitelmia tehtiin useammassa 
eri työryhmässä, joissa olin asian-
tuntijajäsenenä. Johto tuki tätä 
työtä voimakkaasti ja siksi työnteko 
oli helppoa. Työporukka oli innostu-

nutta ja kokoonnuimme eri puolil-
la Suomea suunnittelukokouksiin 
kuukausittain. Välillä kiertelimme 
mm. Kajaanin ja Kuusamon välillä 
tai maan toisella laidalla. Kävimme 
läpi kaikki teletoimipaikat ja niiden 
arkistot, matkasimme talon autoil-
la ja yövyimme vikamieskämpillä, 
jotka olivat loisteliaita isoja hirsi-
huviloita. Saimme laitokselle tehtyä 
arkistosäännöt ja -ohjeet ja sitten 
firma hajosikin kahtia. Posti-Telestä 
jäi erittäin hyvät muistot ja monia 
hyviä ystäviä. Paljon oli työtä, mutta 
paljon myös tehtiin." 

Sankarimme valitsi jälleen viisaas-
ti ja jätti postin juuri kun se alkoi 
suuren rakennemuutoksen, joka oli 
tuhoisaa koko toimialalle. Edessä 
oli siirtyminen Helsingin Sanomien 
arkiston johtajaksi ja taas rakuuna-
Pekka oli alansa pioneeri! ”Päivä-
lehden arkiston toiminta käynnistyi 
säätiöpohjaisesti 1.4.1990, jolloin 
tulin taloon.  Arkistoja talossa on 
aina ollut ja tällöinkin toimi Sano-
man keskusarkisto, jossa olivat ja 
ovat nykyisinkin ajankohtaiset ja 
määräajan säilytettävät aineistot ja 
HS-toimituksen arkisto, joka keräsi 

Pekka Anttonen New Yorkin Uutisten kellariarkistossa vuonna 1996. 
Kuva: Päivälehden arkisto.
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ja säilytti lehtileikkeet asianmukai-
sessa järjestyksessä." 

"Päivälehden arkisto jatkoi Histori-
allisen arkiston työtä itsenäisempä-
nä arkistona säilyttäen kaikki talon 
historiaan liittyvät pitkäaikaisesti 
säilytettävät aineistot, jotka pää-
osin ovat tulleet koko ajan suoraan 
Päivälehden arkistoon. Työssä oli 
tärkeää talon johdon tuki ja se, 
että arkistojen merkitys oivallettiin 
osaksi yhtiön muuta toimintaa.” 
Henkilökuntaa oli neljä vakinais-
ta. Minun lisäkseni tutkijat Kyösti 
Lamminpää, joka jäi keväällä 2020 
eläkkeelle sekä Kirsi Kolari ja nyt-
temmin jo edesmennyt Isto Mikko-
nen. Projekteissa oli harjoittelijoita 
ja määräaikaisia, mm. historiahaas-
tatteluja teki neljä eläkkeellä olevaa 
toimittajaa tuntipalkkaperiaatteella."

”Pyrimme lisäämään kokoelmiam-
me koko ajan ja tarjoamaan uusia 
aineistoja asiakkaidemme käyt-
töön. Sähköiset aineistojen määrä 
lisääntyi tasaiseen tahtiin. Lisäksi 
painotimme kartunnassa aika-
kauslehtiä ja tältä alueelta saimme 
runsaasti uutta aineistoa.” Erilaisten 
murroskausien taltiointi oli keskei-
nen tavoitteemme. Esimerkiksi sa-
nomalehden tekeminen on kokenut 

valtavan mullistuksen muutamassa 
vuosikymmenessä.  Ammattiryh-
miä on kadonnut ja uusia syntynyt. 
Lehden valmistamisen tietoa onkin 
kerätty ahkerasti talteen mm. hen-
kilöhaastatteluja tekemällä.”

"Suoritin sähköisen aineiston hallin-
ta ja arkistointi- opintokokonaisuu-
den Kaakkois-Suomen ammattikor-
keakoulussa vuonna 2008. Mikkelin 
Digitalia-tutkimuskeskuksen kanssa 
kehitimme sähköpostiarkisto-
jen muokkaamista pitkäaikaiseen 
säilyttämiseen sopivaksi ja myös 
paransimme aineistojen käytettä-
vyyttä. Tässä oli lisäkseni keskeises-
sä roolissa tutkija Tenho Kokkonen 
Päivälehden arkistosta, Digitalian 
ohella."

"Helsingin Sanomien formaatin 
muuttaminen tabloid-kokoon oli 
valtava prosessi, josta onnistuimme 
saamaan ähes kaiken materiaalin, 
joka oli pääosin sähköistä, talteen 
erilaisista tutkimuksista ja suunni-
telmista niin henkilökunnan, mai-
nostajien kuin lukijoidenkin palaut-
teeseen. Lisäksi prosesssin keskei-
set päättäjät haastateltiin."

Liikearkistoyhdistyksen toimintaan 
Pekka liittyi vuonna 1990. Hän 

osallistui aktiivisesti koulutustilai-
suuksiin ja opintomatkoihin, kun-
nes moniosaaja ja hyvä seuramies 
vääjäämättömästi ajautui LAY:n 
hallitukseen vuonna 2010. Tätä 
pestiä hän jatkoi eläköitymiseensä 
2019 asti toimien samalla vuosina 
2011–2019 LAY:n jäsentoimikunnan 
puheenjohtajana. Pekan ansiosta 
olemme saaneet nauttia monista 
kulttuuri- ja viihdetilaisuuksista 
ja usein hän tarjosi kokouspaikan 
LAY:lle.

Mutta miten Pekan eläkepäivät 
sujuvat? Kesällä 2019 oli vielä 
työtehtäviäkin, mutta sitten alkoi 
miehellä hurja vapaa-aika. Elämän 
täytti matkustelu, puutarhan- ja 
mökin hoito sekä ankara kunto-
kuuri. Tätä kirjoitettaessa elokuussa 
2020 Pekka on onnistunut vähen-
tämään painoaan peräti 18 kiloa 
– loppumattomien neuvottelujen 
pakkopullat ja -piirakat ovat jää-
neet pois - ja mies on rautaisessa 
ja timmissä rantakunnossa.  Aino-
ana surunaiheena tuntuu olevan 
koronaviruksen aiheuttamat rajoi-
tukset: ”Keväällä palatessani ete-
länmatkalta odotti vapaaehtoinen 
karanteeni ja kivat kulttuurireissut 
Tukholmaan ovat sattuneesta syystä 
jääneet. Lisääntynyt kotimaanmat-
kailu on kyllä pitänyt Savonlinnan 
turistitason vähintäänkin ennallaan”. 
Kaupungin Seurahuoneen terassille 
on arkistoekselenssimme joutunut 
jopa jonottamaan!

Kysymykseeni ”mitä tekisit toisin, 
jos voisit muuttaa menneisyyttäsi” 
Pekka vastaa nostamalla aromila-
sia (sisältönä Veterano Brandyä) 
ja sanomalla perisavolaisittain: ”En 
mitään.  Aika on kullannut muis-
tot! Säätiössä oli hyvä tehdä työtä, 
mutta viihdyin erinomaisesti kaikis-
sa aikaisemmissakin työpaikoissani. 
Aina sai oppia uutta ja tutustua 
innostaviin osaajiin.” 

Pekka Anttonen puhuu Päivälehden arkiston 20-vuotisjuhlissa 2010. 
Kuva: Päivälehden arkisto.
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ARKISTOT

Suomen ainoa yksityinen 
presidentinarkisto 50 vuotta

Tästä piti tulla aivan 
toisenlainen juhlavuosi. 
Suunnittelimme joulu-
kuussa 2019 Timo Kek-

kosen kanssa erilaisia tilaisuuksia 
– vuonna 2020 tulisi kuluneeksi 
120 vuotta Sylvi ja Urho Kekko-
sen syntymistä sekä 50 vuotta 
Urho Kekkosen arkiston perus-
tamisesta. Arvelimme, että hei-
näkuussa 25 vuotta tutkijoiden 
ja vierailijoiden käytössä ollut 
arkistotalo saavuttaisi 10 000 
kävijän rajan. Alkuvuosi näyttikin 
hyvältä, mutta sitten tuli korona 
ja muutti kaiken: vierailijaryhmiä 
ei otettu vastaan ja tutkijoiden 
palvelu siirtyi sähköisen aineis-
ton varaan...

Urho Kekkosen arkiston historia 
juontuu 1970-luvun vaihteeseen. 
Vuosi 1970 oli merkinnyt Kekko-
selle vastoinkäymisiä. Maaliskuussa 
pidetyt eduskuntavaalit saivat pro-
testiluonteen, kun Veikko Vennamo 
ja SMP voittivat Urho Kekkosen 
tukeman Mauno Koiviston kansan-
rintamahallituksen. Ulkopolitiikassa 
presidentti joutui puolestaan an-
karaan henkiseen taisteluun Suo-

men puolueettomuusmäärittelystä 
Neuvostoliiton johtotroikan kanssa. 
Kekkosen terveyskin reistaili. Hän 
sai sydäninfarktin, vaikkei sitä itse 
havainnutkaan.  Ajatus eläkepäivistä 
ja muistelmien laatimisesta kävi yhä 
houkuttelevammaksi.

Oman arkiston perustaminen ei ol-
lut Urho Kekkoselle mikään hetken 
päähänpisto. Kekkonen oli ilmoitta-
nut jo ennen vuonna 1968 pidettyjä 
presidentinvaaleja, että mahdollisen 
kolmannen virkakauden jälkeen hän 
ei enää olisi käytettävissä presi-
dentin tehtäviin. Heinäkuussa 1970 
Kekkonen kävi valtiovierailulla 
Yhdysvalloissa. Presidentti Richard 
Nixon esitteli Kekkoselle Roose-
veltin presidentinarkiston ja tällä oli 

ratkaiseva vaikutus: Urho Kekkonen 
perusti Tasavallan Presidentin arkis-
tosäätiön Naantalin Kultarannassa 
elokuun 18. päivänä 1970. 

Säätiön päätehtäväksi tuli luoda 
historian tutkimuksen edistämiseksi 
arkisto, joka perustamisvaihees-
saan koostuisi Urho Kekkosen 
luovuttamasta asiakirja-aineistosta. 
Ensiarvoisen tärkeätä oli Kekkosen 
elämäntyöhön liittyvien asiakirjo-
jen kokoaminen ja järjestäminen 
tulevien sukupolvien käytettäväksi. 
Arkistosäätiön pesämunaksi Kekko-
nen lahjoitti asiakirjakokoelmansa, 
jota hän lupasi täydentää ainakin 
presidenttikautensa ajan. 

Ministeri J. E. Niemi ja Urho Kekkonen Hovilassa vuonna 1971. 
Kuva: UKK-arkisto.

Pekka  
Lähteenkorva
Arkistonjohtaja
UKK-arkisto
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Urho Kekkonen nimitti Arkisto-
säätiön ensimmäisen hallituksen 
elokuussa 1970, minkä jälkeen se 
sai itse vastata kokoonpanostaan. 
Puheenjohtajaksi nimitettiin hal-
litusneuvos Matti Kekkonen (pu-
heenjohtajana vuoteen 1998) ja 
jäseniksi suurlähettiläs Taneli Kek-
konen, agronomi Veikko Ihamuotila, 
akateemikko Kustaa Vilkuna ja vuo-
rineuvos Pellervo Saarinen. Vuo-
desta 1998 lähtien Arkistosäätiön 
puheenjohtajana on toiminut Taneli 
Kekkosen poika Timo Kekkonen. 

Arkistosäätiön pääoma koottiin 
lahjoitusvaroin. MTK, Metsäliitto, 
Hankkija, Raision tehtaat ja Tuotta-
jain Lihakeskuskunta lahjoittivat 500 
000 (noin 745 000 euroa vuoden 
2020 euroissa) arkistoa varten, ja 
säätiö saattoikin ostaa kunnolliset 
arkistotilat Orimattilan Niinikoskel-
ta. Hovilan tila oli Ihamuotilan löytö. 
Kekkonenkin mieltyi paikkaan, ja 

arkistosäätiö solmi kaupat diplomi-
insinööri Julius Aatilan 1934 piirtä-
mästä kivitalosta sekä ympäröivästä 
35 hehtaarin maa-alasta. 

Päärakennus saneerattiin Muinais-
tieteellisen toimikunnan (Museovi-
rasto) asiantuntija-avun turvin ajan-
mukaiseksi arkistotaloksi. Valtion-
arkistossa työskennellyt Markku 
Järvinen suunnitteli arkistoholvin 
hyllytysratkaisut ja tarkasti arkis-
totilojen soveltuvuuden. Kekkosen 
yksityisarkisto järjestettiin Helsin-
gissä presidentinlinnassa, jossa työn 
suoritti Järvisen ohjeiden perusteel-
la maisteri Reino Nyman.

Urho ja Sylvi Kekkonen tilasivat 
sisustussuunnittelija Ulla-Leena 
Karilta 1930-luvun ilmapiiriä hen-
kineen kalustuksen, jossa näkyisi 
myös moderni 1970-luku. Talon 
sisustus onkin säilynyt lähes muut-
tumattomana.  Arkistorakennukseen 

sisustettiin presidentille ja hänen 
avustajinaan toimiville tutkijoille 
työskentely- ja majoitustilat. Rouva 
Sylvi Kekkosen toiveesta Hovilaan 
varattiin museohuone, johon koot-
tiin Kekkosen perheen huonekaluja 
1930-luvulta.

Arkiston viralliset vihkijäiset pi-
dettiin 10. marraskuuta vuonna 
1971.  Avajaispuheen pitänyt Kustaa 
Vilkuna oli huolissaan historiantut-
kimuksen tulevaisuudesta: ”Puhelin 
ja lennätin ovat vieneet sijaa kirjeel-
tä, ja suuri osa poliittisen historian 
aineksista häviää sillä hetkellä, kun 
uutiset singotaan kuuluville radion 
ja television kautta.” Vilkuna täh-
densi kirjoittajana kunnostautuneen 
Kekkosen ansioita: ”Yksityiset muis-
tiinpanot, muistiot, henkilökohtai-
nen kirjeenvaihto voivat olla par-
hainta tutkimuksen lähdeaineistoa.” 

Presidentti Kekkonen halusi edistää 
tutkimusta omalla esimerkillään. 
Hänen suunnitelmissaan oli kirjoit-
taa arkistoaineistonsa tuella omat 
muistelmansa ja antaa asiakirjat 
myöhemmin tutkimuksen käyttöön. 
Urho Kekkosen jatkuvat työkiireet 
estivät lopulta muistelmien kirjoit-
tamisen, mutta hän koosti Keijo 
Korhosen ja Maarit Tyrkön kanssa 
vuosina 1976–1977 kohua herättä-
neet kirjekokoelmat Kirjeitä Myl-
lystäni 1–2 sekä pakinakokoelmat 
Nimellä ja nimimerkillä. Teoksissa 
hyödynnettiin Urho Kekkosen ar-
kiston asiakirjoja eritäin tehokkaas-
ti, ja presidentti lahjoittikin mer-
kittävän osan tekijänpalkkioistaan 
arkistosäätiölle. 

Hovilassa Kekkonen työsti yhden 
teoksensa, joka kuului Puheita ja 
kirjoituksia -kirjasarjaan. Presidentti 
havaitsi viimeistään tuolloin Hovilan 
työskentelypaikaksi, jossa vallitsi 
rauha, ja ilma oli erinomaisen puh-

Urho Kekkonen otti Yhdysvalloista esikuvan arkistolleen. Valtio-
vierailulla tapaamassa Richard Nixonia vuonna 1970. Kuva: Urho 
Kekkosen arkisto.



FAILI 3/2020 FAILI 3/2020 2120

dasta. Talon vieraskirjaan Kekkonen 
kirjoitti: ”Täällä pitäisi käydä use-
ammin!”

Nykypäivän näkökulmasta tuntuu 
uskomattomalta, että vielä 1990-lu-
vulla ulkopoliittisten asiakirjojen 
salassapito kahlitsi tutkimusta. 
Monet tutkijat uskoivat, että Urho 
Kekkosen arkiston käyttörajoi-
tukset johtuivat arkistosäätiön 
salailupolitiikasta. Syynä oli tosiasi-
assa laki, joka rajoitti voimakkaasti 
ulkopoliittisen materiaalin käyttöä. 
Valtioneuvosto pidensi vuonna 
1952 salassapitorajaa 50 vuoteen. 
Taustalla oli Neuvostoliitto, jota 
Suomi ei halunnut ärsyttää. Mauno 
Koiviston aikana salassapitorajoihin 

suhtauduttiin samalla vakavuudella 
kuin 1950-luvulla. 

Tutkimuslupapolitiikka liberalisoitui 
1990-luvun ajan, ja vuonna 2001 
siirryimme EU:n kärkeen asiakirjo-
jen avoimuudessa ja Suomessa voi-
maan tuli 25 vuoden salassapitoraja. 
Urho Kekkosen arkiston asiakirjat 
ovat nykyisin lähes täysin vapaasti 
avoinna kaikille niistä kiinnostuneil-
le. Poikkeuksen tekevät Kekkosten 
perhekirjeenvaihto sekä osa yksi-
tyiskokoelmista, joihin tutkijoiden 
on vielä tehtävä tutkimuslupa-ano-
mus. Kokoelman tallettaja päättää 
asiakirjojensa käytöstä.

Urho Kekkosen toive arkistonsa 
avaamisesta tutkijakäyttöön toteu-

tui heinäkuussa 1995. Ei Hovilan 
arkistotalo aikaisemminkaan mi-
kään suljettu paikka ollut – sitä sai 
käyttää parikymmentä tohtoritason 
tutkijaa.  Arkistoon palkattiin ke-
sällä 1995 arkistonhoitaja ja ”Kek-
kosarkistoa” vartioinut Tasavallan 
Presidentin Arkistosäätiö omaksui 
heti vapaamielisen linjan: tutkijat, 
joilla oli UM:n puolto haluamansa 
aineiston tutkimiseen, saivat poik-
keuksetta käyttöluvan myös Urho 
Kekkosen asiakirjoihin.  Arkistosää-
tiö myönsi vuosien 1995–1999 aika-
na yli 120 tutkijalle tutkimusluvan 
Urho Kekkosen arkistoon. 

Valtionapu vuodesta 1999 on mah-
dollistanut aikaisempaa laajemman 
ja laadukkaamman tutkijapalvelun. 

Pentti Papinahon valmistaman Urho Kekkosen korkokuvan luovutus presidentille. "Kuva on täsmälleen 
mallin näköinen ja lisäksi siihen on saatu inhimillisiä piirteitä", hallitusneuvos Matti Kekkonen totesi. Tä-
hän tulkintaan yhtyivät toisetkin. Ja päätteeksi syötiin lounas Kantakrouvissa. Kuva: UKK-arkisto.
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Vuoden 2020 alkuun mennessä 
Urho Kekkosen arkistoa oli käyttä-
nyt 1333 tutkijaa, jotka olivat teh-
neet arkistoon 5376 tutkijakäyntiä. 
Arkistoa on esitelty 9632 vieraal-
le. Tutkijat ovat myös käyttäneet 
Arkistosäätiön tarjoamaa ilmaista 
yöpymismahdollisuutta (1990 yö-
pymistä).

Urho Kekkosen arkisto on 2000-lu-
vulla siirtynyt yhä aktiivisemmin 
myös sähköisiin tutkijapalveluihin. 
Arkistosäätiön puheenjohtaja Timo 
Kekkonen sopi 2000-luvun alussa 
Kansalliskirjaston kanssa yhteisen 
UKK:n kootut -tietokannan perus-
tamisesta. Kansalliskirjasto avasikin 
keväällä 2005 Kekkosen julkaistujen 
teosten arkiston. Tätä yhteistyössä 
ylläpidettävää kokoelmaa käytetään 
paljon. Vuonna 2019 siihen tehtiin 
yli 9600 hakua ja 53700 sivulata-
usta. Urho Kekkosen arkisto avasi 
vuonna 2014 sähköisen arkiston, 
johon on siirretty kaikki arkiston 
viitetiedot ja luettelot. Tähän Yksa-
tietokantaan lisätään jatkuvasti 
myös digitoituja valokuvia ja asiakir-
joja. Vuoden 2020 kesällä siinä oli yli 
7500 valokuvaa sekä noin 90 000 
asiakirjaa sekä lähes 500 haastat-
telunauhaa. Mahdollinen ”toinen 
aalto” lisännee panostustamme säh-
köiselle puolelle.

Kirjoittaja on FM ja hän on toiminut 
vuodesta 1995 alkaen Urho Kekkosen 
arkiston arkistonjohtajana.

Vasemmalta Ari Mesivaara (tutkijana arkistossa 1999–2011), Pekka 
Lähteenkorva ja Janne Ridanpää (tutkijana 2012–2019). Kuva: Urho 
Kekkosen arkisto.

Kaksi kertaa vuodessa on saatu tohtori Tiina Lintusen (alhaalla toi-
nen oikealta) johtamana turkulaisvieraita yökylään. Opiskelijat teke-
vät harjoitustöitä. Mukana vuosi sitten olivat myös Työväen arkiston 
johtaja Petri Tanskanen (oikealla ylhäällä) ja UKK-arkistossa vuonna 
2019 aloittanut tutkija VTM Tapio Enberg (oikealla alhaalla). Kuva: 
Urho Kekkosen arkisto.
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ARKISTOT

Memoriaali-verkkopalvelu

Mikkelin kehitysyhtiö 
Miksei Oy, Elinkeino-
elämän keskusarkisto 
Elka, Sodan ja rauhan 

keskus Muisti ja Kaakkois-Suo-
men ammattikorkeakoulu Xamk 
ovat aloittaneet yhteistyön, 
jonka tarkoituksena on kehit-
tää Memoriaali-verkkopalvelu. 
Tavoitteena on helppokäyt-
töinen, yhteistä palvelualustaa 
hyödyntävä ratkaisu, joka sopii 
esimerkiksi suomalaisten sodan 
muistitiedon tallentamiseen tai 
yrityksiin liittyvän digitaalisen 
tiedon hallintaan.

Hankeessa kartoitetaan jo ole-
massa olevat digitaalisen tiedon 
vastaanottamiseen ja rikastamiseen 
kehitetyt toimintamallit, järjestel-
mät, työkalut ja tekniset ympäristöt 
sekä testataan niiden soveltuvuutta 
Memoriaalin alustaksi. Parhaiten so-
veltuvia kehitetään edelleen, jolloin 
lopputuloksena syntyy aineisto- ja 
toimijariippumaton verkkopalvelu-
kokonaisuus.

Memoraalissa pilotoidaan kahta 
sähköisen vastaanottamisen mallia, 
jotka ovat Elkan sähköisen aineis-
ton vastaanottaminen sekä Muis-
tin aineiston vastaanottaminen ja 
olemassa olevan aineiston rikasta-
minen joukkoistamista hyödyntäen. 

Samaan aikaan digitoidaan analo-
gista aineistoa ja kehitetään tehok-
kaampia digitoinnin toimintatapoja. 
Pilottivaiheen jälkeen Memoriaalia 
voidaan tarjota myös muiden orga-
nisaatioiden käyttöön.

Miksei koordinoi

Miksein vastuulla on hankkeen 
yleinen koordinointi, hallinnointi ja 
raportointi. Miksein johdolla kartoi-
tetaan myös aihepiiriin keskittyvien 
tuotteiden ja palveluiden kaupallis-
tamisen liiketoiminta- ja ansaintalo-
giikkamalleja sekä palvelukonsepte-
ja. Tavoitteena on suunnitella sekä 
yrityksille että yksityishenkilöille 
suunnattuja kaupallisia palveluita. 

Samalla vahvistetaan Mikkelin Me-
mory Campuksen tiedonhallinnan 
osaamista sekä uusien tuotteiden ja 
palveluiden kehittämistä ja synty-
mistä. Memory Campuksesta onkin 
tarkoitus kehittää kansainvälisesti 
merkittävä arkisto- ja kirjastotoi-
mialan osaamis- ja palvelukeskus. 
Memory Campus on yksi kolmesta 
Mikkelin kaupungin strategisista 
kehittämisalustoista EcoSairilan ja 
Kalevankankaan hyvinvointikampuk-
sen lisäksi.

Memoriaalin kehittäminen

Memoriaali-verkkopalvelun kehit-
tämisen päävastuussa on Xamk. 
Tavoitteena on luoda yksi yhteinen 
Memoriaali-ratkaisu, josta erotetaan 
Muistille ja Elkalle sisällöllisesti ja ul-
koasullisesti erilliset verkkopalvelut. 
Memoriaali-Coressa vastaanotettu 
tieto muutetaan arkistokelpoiseen 
muotoon, lisätään sisältöön liitty-

viä metatietoja, paketoidaan tiedot 
tarvittaessa arkistokelpoiseen pa-
kettiin sekä tehdään oikeellisuuteen 
ja virheettömyyteen liittyviä tarkis-
tuksia. Memoriaali-Coreen integroi-
daan myös erillisiä työkaluja, joilla 
voidaan muun muassa analysoida 
ja muuntaa USB-kiintolevyn sisäl-
löt soveltuvilta osin arkistoitavaan 
muotoon ilman vaikeita käyttäjän 
itsensä tekemiä toimenpiteitä, pur-
kaa ja edelleen käsitellä erilaisissa 
pakettiformaateissa (zip, iso, tar.gz) 
saapuneet tiedostot säilytyspalve-
luun soveltuviin tiedostomuotoihin 
sekä paketoida saapuneet tiedot 
OAIS-mallin mukaisiin arkistopa-
ketteihin.

Memoriaalin kehittämisessä hyö-
dynnetään Xamkin palvelumuo-
toilun opiskelijoita harjoittelu-  ja 
opinnäytetöiden muodossa. Yk-
sityishenkilöt eivät useinkaan ole 
tietoisia aineiston arkistokelpoisuu-
desta, joten ohjeistaminen sekä etu-
käteen että lähetysprosessin aikana 
ovat tärkeitä elementtejä – yleisen 
helppokäyttöisyyden lisäksi. Ennalta 
ehkäisevänä toimenpiteenä Memo-
riaalin vastaanottolaiturit ohjeista-
vat käyttäjää tarvittaessa hyvinkin 
yksityiskohtaisesti esimerkiksi 
digitointiprosessissa, tiedostomuo-
doissa ja suositeltavissa työkaluissa. 
Lisäksi palveluun rakennetaan vas-
taanotettavien tiedostojen teknistä 
laatua tarkkailevia toimintoja, jotka 
esimerkiksi ohjeistavat käyttäjää, jos 
lähetyn valokuvan tarkkuus on liian 
pieni tai kuva on arkistoon kelpaa-
mattomassa tiedostomuodossa.

Juha  
Henriksson
Arkistonjohtaja
Musiikkiarkisto



FAILI 3/2020 FAILI 3/2020 2524

Yrityshistoriaa ja sähköistä 
vastaanottamista

Elkassa Memoriaalin avulla tallen-
netaan yrityshistoriaa, jota saadaan 
esimerkiksi PK-yrityksiltä, yhdistyk-
siltä ja yksityisiltä ihmisiltä. Hank-
keen aikana toteutetaan 3–5 Elkan 
aineistoihin liittyvää pilottia, joissa 
testataan muun muassa European 
Archival Records and Knowledge 
Preservation -projektissa (E-ARK) 
kehitettyjä työkaluja. Memoriaali 
pohjautuukin E-ARK-hankkeissa 
kehitettyihin Rodaan ja ESSArchiin, 
jotka ovat käytössä mm. Norjan ja 
Ruotsin kansallisarkistoissa. Työ-
kaluja voidaan käyttää esimerkiksi 
OAIS-mallin mukaiseen arkistoin-
tiin, OAIS-vastaanotto- ja arkisto-
pakettien luomiseen, tietokantojen 
arkistoimiseen sekä erilaisiin infor-
matiivisiin visualisointeihin. 

Lisäksi testataan muita kotimaisia ja 
kansainvälisiä työkaluja, joiden avulla 

isojen tiedostoaineistojen käsit-
telyä voidaan nopeuttaa. Työkalut 
voivat liittyä esimerkiksi aineistojen 
siivoamiseen, tiedostoformaattien 
tunnistamiseen, konvertointiin, me-
tatiedon rikastamiseen tai eheyden 
tarkistamiseen. Paperiaineiston 
massadigitoinnin pilotissa testataan 
ja kehitetään työvälineitä ja toimin-
tatapoja digitoimalla tuotettujen 
PDF-tiedostojen käytettävyyden 
edistämiseksi, kuten OCR-luentaa 
sekä sivujen automaattista segmen-
tointia.

Sotahistoriaa ja joukkoista-
misen hyödyntämistä

Muistin vastuulla on pilotoida yksi-
tyisten henkilöiden aineistojen vas-
taanottoa joukkoistamalla tiedon-
keruu. Tällöin aineiston digitointi 
tapahtuu yksityishenkilöiden omilla 
laitteilla, verkkopalvelun ohjeistusta 
hyväksi käyttäen. Käyttäjät voivat 
lisäksi täydentää palvelun aineistoja 

omilla yksityisillä aineistoillaan ja 
muistitiedoillaan. Käyttäjien tuotta-
ma sisältö voidaan linkittää muiden 
käyttäjien luomaan sisältöön, mikä 
antaa mahdollisuuden jatkuvaan 
aineistojen rikastamiseen. Palvelun 
käyttäjät voivat myös täydentää 
asiantuntijoiden tuottamaa dataa. 
Palvelu mahdollistaa yksityisten 
henkilöiden kokoelmien ja muis-
titiedon säilymisen ja tuomisen 
tutkimuksen piiriin.

Pitkän tähtäimen tavoitteena on 
luoda laaja sotahistoria-aineistojen 
verkkopalvelu, jossa yhdistetään 
aineistoja sekä ammatillisesti hoi-
detuista arkistoista että harrasta-
javoimin ylläpidetyistä kokoelmista. 
Arkistoaineistojen lisäksi testataan 
muistelu- ja haastatteluaineistojen 
tuomista palveluun. Haastatteluja 
on myös mahdollista tehdä suoraan 
verkkopalveluun. 
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ARKISTOT

Tuntematon arkistonhoitaja

Hautausmaat ovat kieh-
tovia paikkoja. Niissä 
koko pitäjän historia 
on tallentunut pienelle 

maatilkulle. Vanhemmat hauta-
kivet kertovat usein synnyin- ja 
kuolinvuosien lisäksi myös vai-
najan ammatista ja asemasta. 
Yhteiskunnan nokkimisjärjestys 
nousee kivipaasista kuin pyl-
väsdiagrammista: varakkaiden 
talonpoikien ja säätyläisten obe-
liskit kohoavat vaatimattomam-
pien kivien yläpuolelle.

Hautausmaat ja hautakivet ovat 
paitsi arvokkaita kulttuuriympä-
ristöjä, myös eräänlaisia arkistoja. 
Hautakiviin on tallentunut huikea 
määrä kirjallista tietoa; jokainen 
hautamuistomerkki on kuin asia-
kirja.

Hämeenkosken (entinen Koski H. 
L.) hautausmaalla arkistoammattilai-
sen silmään osuu mielenkiintoinen 
muistomerkki. Solakka, teräväkärki-
nen hautapaasi ilmoittaa kuuluvansa 
lääninarkistonhoitaja Veikko Arthur 
Auraselle. Hänen elinvuosikseen on 
merkattu 1885–1913; arkistonhoi-
taja Auranen kuoli siis vain 27-vuo-
tiaana. Lääninarkistonhoitaja Veikko Arthur Aurasen (1885–1913) hauta. 

Kuva: Janne Ridanpää.

Janne
Ridanpää
Tutkija
Päivälehden 
arkisto
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Vaikka hautausmaat ovat pullollaan 
tilallisten, rovastien ja opettajien 
hautakiviä, on arkistonhoitaja kui-
tenkin perin harvinainen tuttavuus. 
Arkistosta vastannut ammattiväki 
oli vielä 1900-luvun alkupuolella 
vähäistä, ja harvan arkistonhoitajan, 
tutkijan tai tietoasiantuntijan pää-
hän on noussut enää viime vuosi-
kymmeninä muistuttaa testamentis-
saan tittelinsä tärkeydestä.  Aurasen 
tarina jää kuitenkin mietityttämään: 
kuka oli Veikko?

Veikko Auranen syntyi Lammilla 5. 
elokuuta vuonna 1885.  Aurasen 
nuoruudesta on perin vähän tietoja, 
mutta ilmeisesti urheilu kiinnos-
ti nuorta Veikkoa. Kosken Säkiän 
kilpailuissa elokuussa 1903 juuri 18 
vuotta täyttänyt Auranen nappasi 
hopeaa keihäänheitossa. Ylioppilaak-
si lukenut nuorukainen koki selvästi 
vetoa hallintotehtäviin; syksyllä 
1907 hän haki Kuopion läänin kans-
listiksi, mutta ei tullut valituksi.

Aurasen elämäntarinan tarkempi 
selvittäminen vaatisi arkistotutki-
musta – mitäpä muutakaan. Vuodes-
ta 1912 alkaen hänen nimensä alkaa 
kuitenkin vilahdella Mikkelissä jul-
kaistavien lehtien etusivulla. Mikke-
lin lääninhallituksen ”lääninnotario” 
Auranen harjoitti myös yksityisbis-
nestä asianajotoimistonsa kautta.

Kuolo korjasi nuoreksi lahjakkuu-
deksi mainitun Aurasen ilmeisen 
yllättäen. Mikkelin Sanomissa on 
lauantaina 26. huhtikuuta 1913 
selostettu hänen hautajaisiaan, ja sa-
massa yhteydessä on kuvailtu myös 
hänen luonteenpiirteitään.  Auranen 
mainitaan kaikin puolin hyväksi, 
raittiiksi ja isänmaan asialla olleeksi 
mieheksi.

Lääninsihteeri Vilho Selinheimo 
lausui haudalla muistosanat. Niistä 
on tunnistettavissa luonteenpiir-
teet, jotka on jo pitkään yhdistetty 
hyvän arkistonhoitajan ominai-
suuksiksi. Veikko itse ei puheen 
mukaan pitänyt korulauseista, mut-
ta annettakoon oheinen sitaatti 
Selinheimon puheesta anteeksi:

”Me opimme Veikko Aurasen tun-
temaan mieheksi, joka ei joutavia 
jaaritellut, eikä pitänyt tyhjänpäiväi-
sistä korupuheista. Lyhytsanaisuus, 
harvinainen ajatuksen selvyys, 
valtava harkinta ja niihin perus-
tuva tarkka asiantuntemus sekä 
melkeinpä liiankin suuri ahkeruus 
olivat ominaisia Veikko Auraselle.”

Tiedonhallinnan lauta-
kunnan metatietojaos-
to aloitti kesän lopulla 
virallisesti työskente-

lynsä. Sen tarkoituksena on laatia 
metatietosuositus. Tuloksia voisi 
ennakoida tai kertoa jaoston työs-
kentelystä, mutta kumpaakaan en 
tee. Sanon kuitenkin jotain lähtö-
kohdista.

Ensimmäisessä kokouksessa kar-
toitettiin nykytilannetta ja olemas-
sa olevia tarpeita. Selväksi tuli, että 
toiveita on monenlaisia. Metatie-
toja on monenlaisia. Tarkoituksia 
on monenlaisia. Metatietoja on 
erilaisissa järjestelmissä. Niitä ym-
märretään ja käytetään eri tavalla. 
Kyse on siis aika vyyhdistä. 

Monet kaipaavat yksinkertaista, 
konkreettista ja selkeää ohjetta, 
jonka mukaan toimia. En usko 
tähän. Kun kauan sitten aloitin 
uraani arkistoalalla, maailma oli yk-
sinkertainen: Kansallisarkisto antoi 
ohjeen ja sen mukaan toimittiin. 
Ohjeiden noudattaminen oli mel-
ko yksinkertaista. Ja jos ei ollut, se 
oli joka tapauksessa arkistonhoi-
tajan murhe. Ketään muuta asia ei 
kiinnostunut.

KOLUMNI

Pekka 
Henttonen
Dosentti
Tampereen 
yliopisto
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Tuolloin asiakirjahallinnan ammat-
tilainen hallitsisi prosessin loppu-
tulosta, arkistossa olevaa asiakirjaa.  
Kirjaamista lukuun ottamatta or-
ganisaation toiminta ei ollut hänen 
asiansa, ei ainakaan siinä määrin 
kuin tänään. Nyt digitaalisessa ym-
päristössä tiedonhallinta on lähes 
samaa kuin toiminnan hallinta. Siinä 
ollaan jokaisen työpöydällä, vaikut-
tamassa siihen, miten järjestelmät 
vaikuttavat ja työtä tehdään. Samalla 
asiakirjahallinta ei ole enää ammat-
tilaisen oma asia, vaan siinä on koko 
organisaation oltava mukana. 

Mitä yksinkertaisempia, konkreet-
tisempia ja tarkempia ohjeet ovat, 
sitä jäykempiä niistä tulee. Näen 
tällaisten ohjeiden kaipuussa halua 
palata vanhaan maailmaan. En usko, 
että se on enää mahdollista. Konk-
reettinen, selkeä ohje on hyvä, kun 
tiedossa on täsmälleen minkälai-
sesta toimintaympäristöstä, aineis-
tosta ja järjestelmästä on kysymys. 
Kaikissa muissa tapauksissa ohje on 
liian rajoittava, jos sitä ylipäänsä voi-
daan soveltaa. Tiukkojen ohjeiden 
sijasta tarvitaan pikemminkin yleisiä 
linjauksia, jotka ohjaavat toimintaa, 
mutta jättävät viranomaisille vaih-
toehtoja. 

Minusta pitäisi tunnustaa, että asia-
kirjahallinta on nykyisin asiantunti-
jatehtävä. Asiantuntijuus tarkoittaa, 
että tehdään yhteiseksi hyväksi 
ratkaisuja monimutkaisissa tilanteis-
sa joskus puutteellisen informaati-
on varassa. Asiakirjahallinnassa se 
tarkoittaa organisaation toiminnan, 
erilaisten vaatimusten, tarpeiden ja 
tietojärjestelmien yhteensovitta-

mista. Se tarkoittaa myös sitä, että 
aina ei ole yksiselitteisesti vääriä tai 
oikeita ratkaisuja. On vain joltain 
kannalta parempia ja huonompia 
vaihtoehtoja. Joskus parhaaseen 
ratkaisuun ei voi päästä, vaikka se 
olisikin tiedossa. Sekin täytyy vain 
myöntää.

En ole kuullut ekonomistien valitta-
van sitä, ettei kukaan kerro, miten 
hallituksen työllisyystoimia pitäisi 
arvioida. Se ei ole tarpeen, koska 
taloustieteilijät tuntevat toiminta-
alueensa. He tietävät, mihin pyri-
tään, he tietävät asioiden komplek-
sisuuden. Sitten he arvioivat tilan-
netta parhaan tietonsa ja kykynsä 
mukaan. Joskus päädytään eri tulok-
siin, mutta se on luonnollista.

Asiakirjahallinnassa ei olla vielä yhtä 
pitkällä, myönnän. Nobelin palkin-
toa arkistonhoidosta ei ole tulossa. 
Mutta sitä kohden ollaan minusta 
menossa. Tiedonhallintalaki näyttää 
korostavan tätä. 

Alalta muutos vaatii tämän tun-
nistamista. Ohjaavat tahot voisivat 
ehkä uskoa organisaatioihin ja niissä 
tehtävään työhön enemmän. Alalla 
toimivat voisivat ehkä luottaa it-
seensä ymmärtäen, ettei ole ketään 
muuta, joka heitä paremmin osaisi 
ratkaista heidän organisaationsa 
kysymykset. Tiedonhallinnan koko-
naisuus on entistä integroidumpi 
ja haastavampi, eikä sillä usein ole 
muuta kopinottajaa. Tai ainakaan, 
sillä tuskin on pätevämpää kopi-
nottajaa, vaikka sopan hämmentäjiä 
saattaa riittää. Kuten Tuija Kautto 
toisaalla tässä lehdessä kirjoittaa, ala 

on aika näkymätön, mutta nyt sen 
profiilia olisi tilaisuus nostaa. 

Sen, että toimitaan asiantuntija-alal-
la, soisi näkyvän myös julkisena kes-
kusteluna. Silloin kun kaikki ajattele-
vat samalla tavalla, kukaan ei ajattele 
kovin paljon, sanoo vanha sanonta. 
Tällä alalla ajatellaan ja ollaan myös 
erimielisiä, mutta se ei ole kovin 
näkyvää. Erilaisten vaihtoehtojen 
debatointi antaisi alasta dynaami-
semman ja mielenkiintoisemman 
kuvan. Se tekisi myös näkyväksi ne 
kysymykset, joiden kanssa tiedon-
hallinnassa painitaan.

Näkyvyyttä tarvitaan, koska yhteis-
kunnassa ei vielä nähdä tätä aluetta 
samalla tavalla. Valitettavan usein 
asiakirjahallintaa ei arvosteta. Työtä 
tehdään pienellä palkalla ja joskus 
myös koulutuksella. Muilta on vai-
kea vaatia arvostusta, ellei itsekään 
työtään arvosta. Siksi myönnä ole-
vasi asiantuntija!

Myönnä olevasi asiantuntija
Pekka 
Henttonen
Dosentti
Tampereen 
yliopisto
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TAPAHTUMAT

Digitalian Time Machine -verkkopaneeli

Digitalia järjesti 26.8. 
2020 kaksituntisen 
verkkopaneelin Time 
Machine -hankkeesta. 

Asiantuntijoina paneelissa olivat 
Suomen Time Machine -lähet-
tiläät Tomi Ahoranta ja Juha 
Henriksson sekä professori Eero 
Hyvönen Aalto-yliopistosta ja 
HELDIGistä. Keskustelun vetäjä-
nä toimi tutkimusjohtaja Noora 
Talsi Xamkista, ja allekirjoittanut 
vastasi tapahtuman järjestelyistä 
ja dokumentoinnista.

Time Machine -tapahtuma kiinnosti 
monipuolista joukkoa muun muassa 
muistiorganisaatioiden, tutkimu-
sorganisaatioiden ja kaupunkien 
edustajia. Osallistujamäärä ylitti 70. 
Digitalian perinteistä digitaalisen 
tiedon kesäkoulua ei ollut tämän 
vuoden ohjelmassa, vaan sen tilalle 
päätettiin jo ennen koronapan-
demiaa ottaa paneelikeskustelu 
mitä ajankohtaisimmasta teemasta. 
Digitalian puolesta suuret kiitokset 
kaikille osallistujille!

Time Machinen esittelyä löytyy pää-
toimittajan uutteran työn ansiosta 
jo Failin aiemmista numeroista, 
joten palautettakoon tässä mieleen 
vain yleiset tavoitteet: luoda edel-
lytykset eurooppalaisen kulttuu-

riperinnön kattavalle digitoinnille, 
tuottaa ”menneisyyden big dataa”, 
varmistaa datan pitkäaikaissäilytys ja 
ennen kaikkea avata mahdollisuuk-
sia tekoälypohjaiselle isojen aineis-
tomassojen käsittelylle. Näin tieto 
voidaan tuoda saataville uusilla, 
ainutlaatuisilla tavoilla. Mielikuvituk-
sellisin esimerkki oli Eero Hyvösen 
mainitsema ”kulttuuriperintö nes-
teenä” ja biomassana – tällaisiakin 
aihioita oikeasti jo tutkitaan.

Jonkin verran keskustelua herätti 
se, kuuluuko kulttuuriperintöor-
ganisaatioiden ylipäätään tuottaa 
kansalaisille vau-efektejä vai keskit-
tyä huolehtimaan lakisääteisistä teh-
tävistään. Juha Henriksson muistutti, 
ettei näiden tarvitse sulkea toisiaan 
pois. Suhde on samanlainen kuin 
liikunnassa ja huippu-urheilussa, 
eli huippujen menestys maailmalla 
yleensä parantaa muidenkin toimin-
taedellytyksiä. Verorahoista käydään 
kovaa kilpailua. Kun kulttuuriperin-
töaineisto tuodaan yleisön saataville 
entistä houkuttelevammassa muo-
dossa, se lisää yleistä kiinnostusta, 
rahoitusta ja niiden kautta tärkeintä 
päämäärää eli tiedon säilymistä. Di-
gitalia ja DAM-hanke allekirjoittavat 
tämän havainnon myös.

Suomalaisia jäsenorganisaatioita 
Time Machine -organisaatiossa 
(TMO) on jo täydet 30. Kannatusjä-
senyys ei maksa mitään ja sen kaut-
ta saa tietoa hankkeen etenemises-
tä, joten liittyä kannattaa viimeis-
tään nyt. Regular-jäseneksi pääsee 
500 euron vuosimaksulla. Perus-
taja- eli täysjäseniä ovat Suomessa 
tällä hetkellä vain Kansallisarkisto ja 

Tampereen yliopisto. Täysjäseniltä 
ensimmäisen vuoden jäsenmaksu 
on 12 000 € ja seuraavilta vuosilta 
2000 €. Myös yksittäiset kansalaiset 
voivat liittyä TM:n tukijoiksi.

Entä rahoitus? Tomi Ahoranta ku-
vaili Time Machinen aiempia vai-
heita. Rahoituksen piti aluksi tulla 
Horisontti-ohjelman FET Flagshi-
pin kautta, peräti miljardi euroa 
10 vuoden aikana. Time Machine 
arvioitiin hankkeista kärkisijalle. 
FET oli kuitenkin kadonnut uudesta 
Horisontti-ohjelmasta kokonaan. 
Komission päätöstä asiasta odo-
tetaan tänä syksynä. Tiekartta on 
valmis, mutta komission ratkaisua 
odotellessa eletään TMO:n suhteen 
pientä suvantovaihetta. 

Eero Hyvönen huomautti, että 
kyseessä on ensimmäinen kerta, 
kun ihmistieteilijät ovat tekemisis-
sä tämän mittaluokan rahoituksen 
kanssa. Vastaavat todella suuret 
kansainväliset hankkeet ovat tutum-
pia luonnontieteissä. Innostus Time 
Machinen ympärillä onkin ollut 
käsinkosketeltavaa. Hyvönen toki 
myös korosti, ettei toteuttajien tule 
juosta rahan perässä, sillä miljar-
dikaan ei ole määrättömän paljon 
jaettuna 10 vuoden ajalle 600 eri 
toteuttajaorganisaatiossa. Tärkeintä 
on ainutlaatuinen yhteistyöverkos-
to. Kulttuuriperintöorganisaatioiden 
mukanaolo hankkeessa on melkein-
pä välttämättömyys. Yksisuuntainen 
suhde ei silti voi olla, vaan toimi-
joilla täytyy myös olla annettavaa 
TMO:n kokonaisuudelle.

Miia 
Kosonen
TKI-asiantuntija
Xamk
Digitalia
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Yhtenä mahdollisena Local Time 
Machine -aihiona Eero Hyvönen 
nosti esiin Historiasampon, Suomen 
historian älykkäänä verkkopalvelu-
na. Se olisi eräänlainen ”metasam-
po”, joka hyödyntäisi Linked Data 
Finland -infraa, jo hyväksi havaittua 
Sampo-mallia (suosituimpana Kirja-
sampo, 2 miljoonaa käyttäjää) ja sen 
käyttöliittymäkehitystä. Olemme 
melko syrjäinen ja pieni maa, jolloin 
on mielekästä linkittää laajempaan 
eurooppalaiseen kulttuuriperintöön 
ja historiaan. Historian tapahtumat 
yhdistyvät esimerkiksi henkilöihin, 
paikkoihin, karttoihin, muistiorgani-
saatioiden kokoelmiin ja elämäker-
toihin. Data-aineistoja on Suomessa 
jo hyvin saatavilla ja kehitys edistäisi 
samalla kansallisen kulttuurialan 
tietoinfrastruktuurin luomista, Hy-
vönen muistutti. 

Yleisökysymyksiä herättivät muun 
muassa digitointistandardit, aineis-
tojen uudenlaisen yhdistelyn juri-
diset puitteet, tulosten avoimuus 
ja kestävän kehityksen näkökulma. 
Standardeissa tukeudutaan vahvasti 
Europeanan määrittelyihin. Myös 
juridiset kysymykset on huomioitu 
tiekartassa, ja Italiassa on parhail-
laan työn alla selvitys tilanteesta 
eri Euroopan maissa. Time Machi-
nen työ on avointa ja kaikki tieto 
on kaikkien jäsenorganisaatioiden 
käytössä. 

Kestävä kehitys on digitaaliseen 
toimintamalliin siirryttäessä kiin-
nostava kysymys, johon ei vielä ole 
valmiita vastauksia: liikkuminen pai-
kasta toiseen vähenee, samoin kuin 
fyysisen säilytystilan tarve, mutta 
toisaalta aineistojen käsittelyyn ja 
säilytykseen tarvitaan oma mittava 
infransa.

Lopuksi vielä muistutuksena, että 
Time Machinen suhde muihin 
kulttuuriperintöhankkeisiin on tiivis 
– yhtenä esimerkkinä Europeanan 
toimitusjohtaja Harry Verwayen, 
joka on myös TMO:n varapresi-
dentti. Suomessa Finnan osalta on 
käyty keskusteluja. Meneillään on 
myös Juha Henrikssonin vetämä 
selvitystyö, jossa haastatellaan osal-
listuvien organisaatioiden edustajat 
ja tunnistetaan liittymäkohdat Time 
Machineen. Selvityksen loppura-
portti valmistuu vuoden loppuun 
mennessä ja alkuvuodesta 2021 on 
luvassa webinaari tuloksista.

Paneelista on saatavilla tallenne, 
joka löytyy Digitalian uunituoreelta 
YouTube -kanavalta: https://www.you-
tube.com/watch?v=d_-iBI3HzRM

https://www.timemachine.eu/

"Time Machine – adding a new dimension to the past." Kuva: Time Machine Organisation.



FAILI 3/2020 FAILI 3/2020 3130

Suomalaista  
osaamista ja laatua 
koko toimitusketjun  
alusta loppuun.

Lisää meistä laaksonen.fi

LIIKEARKISTOYHDISTYS

Sihteerin palsta
Toni
Suutari
Sihteeri
Liikearkisto-
yhdistys

On Liikearkistoyhdistyk-
sen 60. toimintavuosi, 
mutta juhlinta jää ensi 
vuoteen.  Alun perin 

juhlavuoden Liikearkistopäivät oli 
tarkoitus järjestää huhtikuussa 
Tampereelle, mutta koronavirus 
muutti suunnitelmat. Edellisen Failin 
ilmestyessä vielä toivottiin, että 
päivät olisi voitu järjestää tämän 
vuoden lopussa. Syksyn ensimmäi-
sessä kokouksessaan yhdistyksen 
hallitus kuitenkin päätti, että juhlat 
siirretään ensi vuoteen. Monissa or-
ganisaatioissa työmatkustamista on 
rajoitettu, ja muutenkin pandemia 
aiheuttaa epävarmuutta. Tilaisuuden 
järjestämisestä verkossa keskustel-
tiin, mutta todettiin, että kunnon 
juhlia on vaikea, jollei jopa mahdo-
ton, pitää etäyhteyksin. 

Teemapäivän tyyppisissä tilaisuuk-
sissa etäyhteydet ovat sen sijaan 
toimiva vaihtoehto. Yhdistys järjesti 
kesäkuussa ilmaisen Tiedonhallinta 
etätyössä -webinaarin. Ilmoittautu-
neita kertyi vajaat 70, ja itse webi-
naarissa paikalla oli parhaimmillaan 
kuutisenkymmentä.  Alustana oli 
Microsoft Teams. Lokakuussa järjes-
tetään maksullinen puolen päivän 
mittainen Sähköisen arkistoinnin 
webinaari. Tarkemmat tiedot ovat 
ohessa.

Asiakirjahallinnon peruskurssi pi-
detään edellisvuoden tapaan kaksi-
päiväisenä joulukuun alussa. Tä-
mänhetkisen suunnitelman mukaan 
tarjotaan mahdollisuus osallistua 
perinteiseen tapaan paikan päällä, ja 
sen lisäksi voi osallistua myös etänä. 
Tarkempia tietoja peruskurssista ja 
mahdollisesta muusta koulutustar-
jonnasta on luvassa syksyn aikana, 
joten kannattaa seurata viestintää.

Liikearkistoyhdistyksen tiedotuksen 
pääkanavina toimivat verkkosivut 
ja sähköinen uutiskirje. Voit liittyä 
uutiskirjeen tilaajaksi verkkosivuil-
la tai ottamalla yhteyttä minuun, 
yhdistyksen sihteeriin sähköpos-
titse, puhelimitse tai tekstiviestillä 
(sihteeri@liikearkistoyhdistys.fi ja 044 
551 2029). Yhdistyksellä on myös 
LinkedIn-ryhmä, Facebook-sivut 
ja Twitter-tili (@Liikearkistoyhd). 
Ollaan yhteydessä!

Sähköisen arkistoinnin we-
binaari

Liikearkistoyhdistys järjestää tiistai-
na 6.10.2020 aamupäivän mittaisen 
webinaarin sähköisestä arkistoin-
nista. Tapahtuman puheenvuoroissa 
käsitellään eri järjestelmiä ja for-
maatteja sekä arvonmääritystä ja 
säilytysaikoja. Webinaarin hinta on 
jäsenille 250 euroa ja muille 300 
euroa. (Hintaan lisätään arvonlisä-
vero 24 %.) Tilaisuuteen ilmoit-
taudutaan 5.10.2020 mennessä 
yhdistyksen verkkosivuilla olevalla 
lomakkeella osoitteessa www.liike-
arkistoyhdistys.fi > Koulutus.

Alustava ohjelma:

9.00  Avauspuheenvuoro 
 Hanna Salminen, Puolus- 
 tushallinnon rakennuslai- 
 tos

9.10 Johdatus sähköisen arkis- 
 toinnin järjestelmiin 
 Juha Anttila, IITC Oy

9.40 Sähköisen arkistoinnin  
 tekniikka ja käytettävät  
 formaatit   
 Anssi Jääskeläinen, Digi- 
 talia/XAMK

10.05 Sähköisen arkistoinnin  
 toimintatavat ja vastuu 
 Janne Jokinen, Senaatti &  
 Mikko Hyvärinen, Nokia  
 Oyj

10.30 Tauko

10.40 Tietojärjestelmätoimitta- 
 jan asiakas-case 1

11.05 Tietojärjestelmätoimitta- 
 jan asiakas-case 2

11.30 Tietojärjestelmätoimitta- 
 jan asiakas-case 3

11.55 Yhteenveto

12.00 Lopetus
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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


