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Koronavirus on ollut arjes-
samme läsnä jo yhdeksän 
kuukauden ajan. Erilaiset 
rajoitustoimet, etätyösuo-

situs ja oma-aloitteinen varovaisuus 
ovat vaikuttaneet monin tavoin 
arkistoinnin ja tiedonhallinnan 
ammattilaisten työskentelyyn ja 
organisaatioiden asiakaspalveluun. 
Olemme yrittäneet hoitaa töitäm-
me mahdollisimman paljon etänä, 
tehostaneet käytettävissä olevien 
resurssien puitteissa digitaalisia 
palveluitamme sekä miettineet, mi-
ten pystymme hoitamaan fyysisen 
asiakaspalvelun turvallisesti. 

Etätyön ja digitalisoitumisen myötä 
tietoturvan merkitys on entisestään 
korostunut. Paljon julkisuudessa 
esillä ollut Vastaamon tietovuoto-
skandaali on kertonut karulla taval-
la, miten vakavia asioita voi seurata 
siitä, ettei tietoturva ole asianmu-
kaisella tasolla. Uskoisin, että se on 
saanut meidät kaikki miettimään, 
olisiko tietoturvan saralla vielä joku 
asia, jonka voisi hoitaa entistäkin 
paremmin.

Mutta työnteon muotojen, asiakas-
palvelun ja tietojärjestelmien lisäksi 
koronavirustilanteen tulisi vaikuttaa 
myös aineistojen hankintaan. Mil-
lainen jälki tästä poikkeuksellisesta 
ajanjaksosta jää arkistomakasiinei-
hin ja digitaalisiin säilytysjärjestel-
miin? 

Kansallisarkisto onkin valmistele-
massa ohjetta pandemia-ajan arkis-
toinnista. Ohje on tämän hetken 
tietojen mukaan valmis ensi vuoden 
tammikuussa. Sen keskeinen ajatus 
on, että kukin julkishallinnon toimija 

on oman toimintansa osalta paras 
asiantuntija, jolloin se voi omakoh-
taisesti arvioida, miten pysyvästi 
säilytettävien asiakirjojen määrää 
tulisi laajentaa pandemia-aikana. 
Tarkoituksena nimittäin on, että jul-
kishallinto arkistoisi korona-aikana 
enemmän asiakirja-aineistoa kuin 
Kansallisarkiston varsinaiset seulon-
tapäätökset edellyttävät. Erityisesti 
ohjeistus koskisi keskeisiä pande-
miatoimijoita.

Monet suomalaiset yksityisarkistot 
ovat jo ehtineet lisätä pandemia-
ajan aktiivista aineistonhankintaa. 
Esimerkiksi Suomalaisen Kirjalli-
suuden Seuran "Koronakevät"-ke-
ruussa kerättiin maalis–syyskuussa 
koronaan liittyviä muistoja eristäy-
tymisen arjesta, koulusta ja työstä 
sekä vapaa-ajasta ja yhteydestä 
lähimmäisiin. "Koronakevät"-keruu-
seen tuli lähes 350 vastausta.

Svenska litteratursällskapet i Fin-
land on toteuttanut kolme erilaista 
korona-keruuta, joihin on saatu 
yhteensä noin 170 vastausta. Lisäksi 
on vastaanotettu korona-aiheista 
kuva-aineistoa sekä tehty syvähaas-
tatteluita videoyhteyden kautta. 

Toimihenkilöarkisto on lähestynyt 
ammattijärjestöjä, jotta nämä kiin-
nittäisivät erityistä huomiota siihen, 
että niiden poikkeusajan toiminta 
saadaan dokumentoitua jälkipol-
via varten. Koronatilannehan on 
mullistanut työelämää.  Ammattilii-
tot ovat muun muassa ohjeistaneet 
virusepidemian vuoksi lomautettuja 
ja etätyössä olevia toimihenkilöitä 
sekä puolustaneet kriittisillä aloilla 
työskentelevien jäsentensä etuja.

Urheiluarkisto on puolestaan 
aloittamassa nykydokumentaatio-
hanketta, jossa selvitetään koronan 
vaikutuksia urheilijoihin.  Alkuvai-
heessa kysely ja etähaastattelut 
kohdistuvat yhteen urheilulajiin, 
mutta resurssien salliessa hanketta 
on tarkoitus laajentaa. 

Monilla muillakin yksityisarkistoilla 
on ollut koronatilanteeseen liittyvää 
proaktiivista hankintaa. Yksityisar-
kistojen korona-aineistot täyden-
tävät oivallisella tavalla Kansallisar-
kiston tulevan ohjeistuksen mukai-
sesti tallennettuja julkishallinnon 
toimijoiden pandemia-aineistoja, 
jolloin tutkijoilla on tulevaisuudessa 
käytössä monipuolisia ja eri elä-
mänaloja edustavia kulttuuriperin-
töaineistoja tältä poikkeukselliselta 
ajanjaksolta.

 * * *

Kahden edellisen Failin tapaan tä-
mäkin lehti julkaistaan painettuna 
version lisäksi avoimesti verkossa 
saatavilla olevana PDF-tiedostona. 
Liikearkistoyhdistyksen hallitus 
haluaa tarjota lehden tuoreeltaan 
luettavaksi myös niille, jotka eivät 
etätöiden takia pääse sitä lukemaan 
työpaikalleen.

Juha
Henriksson

PÄÄKIRJOITUS

Poikkeusajan aineistot arkistoihin
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LIIKEARKISTOYHDISTYS

Katsaus Failin historiaan osa 4: 
Koulutus ja kansainvälinen yhteistyö

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.

Asiakirjahallinnan ja arkistoalan 
ammattitaidosta ja koulutuksesta 
huolehtiminen on tärkeää sekä alan 
arvostuksen säilyttämiselle että 
koko ammattikuntamme olemas-
saololle. Myös alan tutkimus ja sen 
tunnetuksi tekeminen ovat elinehto 
profession kehittymiselle. Tieteel-
lisen tutkimuksen myötä saamme 
uutta arvokasta tietoa, jota voimme 
viedä osaksi käytännön tekemistä 
esimerkiksi alan koulutusten ja lain-
säädännön uudistamisen kautta.

Liikearkistoyhdistys on osaltaan 
vienyt eteenpäin alan ammatillista 
koulutusta ja osaamista. Yhdistyksen 
julkaisemassa Faili-lehdessä käsitel-
lään alan tärkeimpiä kansallisia ja 
kansainvälisiä seminaareja, koulu-
tuksia ja julkaisuja laajalla skaalalla. 
Lisäksi yhdistys järjestää itse asia-

kirja- ja tiedonhallinnan ammattilai-
sille suunnattuja koulutuksia, tee-
mapäiviä ja liikearkistopäiviä sekä 
julkaisee alan oppaita ja säilytysai-
kasuosituksia. Failissa koulutukset ja 
niiden anti on aina ollut keskeisessä 
asemassa. Koulutus, kansainvälinen 
yhteistyö ja lainsäädännön muu-
tokset ovat monesti olleet lehden 
kantavina teemoina vuosikymme-
nestä toiseen.

Liikearkistopäivät

Liikearkistoyhdistys on järjestänyt 
vuodesta 1962 lähtien Liikearkisto-
päiviä, jotka olivat alkujaan suun-
nattu erityisesti sekä yritysjohdolle 
että arkistoalan henkilöstölle. Vasta 
perustettu koulutustoimikunta 
ja Liikearkistopäivät mainitaan jo 
ensimmäisessä Liikearkisto-lehden 
pääkirjoituksessa vuonna 1964. 
Vielä 1960–1980-luvuilla Liikearkis-
topäivien luentoja ei kuitenkaan esi-
telty tarkemmin itse lehdessä, sillä 
ensimmäisten Liikearkistopäivien 
esitykset ja päivillä käyty keskustelu 
julkaistiin omina teoksinaan.

Liikearkistopäivien luentoja ei enää 
nykyään ole tapana julkaista omina 
painoksinaan. Sen sijaan viimeistään 
1990-luvulle tultaessa Liikearkisto-
päivien sisällöstä alettiin kirjoittaa 
Failiin kattavia koosteita. Failin juttu-
jen perusteella jonkinlaisia “kesto-
aiheita” ovat olleet ainakin muut-
tunut lainsäädäntö, tietotekniikan 
kehitys ja case-esimerkit. Päivillä on 
keskusteltu myös esimerkiksi arkis-
toalan tulevaisuudesta ja asiakirja-

hallinnon roolista organisaatioiden 
voimavarana.

Vaikka arkistointiin liittyvät käytän-
nöt ja tekniikat ovat muuttuneet, 
monet kysymykset ja keskuste-
lunaiheet ovat pysyneet pinnalla 
vuosikymmenestä toiseen. Matti 
Happonen on kirjoittanut Failiin 
raportin Suomen 10. Liikearkisto-
päivistä, jotka järjestettiin Tuusulas-
sa lokakuussa 1999. Päivän teemana 
oli sähköinen asianhallinta ja uuden 
tekniikan hyväksikäyttö arkistossa. 
Raportin mukaan Tuusulan Liikear-
kistopäivillä käsiteltiin muun muassa 
sähköistä asianhallintaa liiketoimin-
nan edistäjänä, sähköistä allekirjoi-
tusta, tunnistamista ja asiointia sekä 
sähköisen asianhallinnan toteutta-
mista taloushallinnossa. Koulutus-
päivien päätteeksi käydyssä panee-
likeskustelussa pohdittiin erityisesti 
ihmisten yksityisyyden suojan tur-
vaamista sähköisessä ympäristössä, 
jossa tietoa siirretään järjestelmästä 
toiseen. (Faili 3/1999) Raportista 
päätellen ohjelma painottui jo pit-
kälti sellaisiin digitaalisen asianhal-
linnan ja säilyttämisen kysymyksiin, 
jotka ovat ajankohtaisia alallamme 
tänäkin päivänä.

Arkistoalan koulutusta jo 
1960-luvulta lähtien

Liikearkistoyhdistyksen ajatuksena 
oli jo 1960-luvulla, että liike-elämä 
tarvitsisi ammattitaitoista hen-
kilökuntaa hoitamaan arkistoja. 
Liike-elämän toimistotyöntekijöille 
tehtiin arkistonhoidon merkitystä 

Ella  
Oksanen
Suunnittelija
KELA
Asiakirja-
palvelut
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tunnetuksi jo Liikearkistopäivillä, 
mutta varsinainaisia arkistonhoito-
koulutuksia yhdistys alkoi järjestää 
keväällä 1965. Liikearkistoyhdistys 
tarjoaa edelleen asiakirjahallinnan 
parissa työskenteleville henkilöille 
arkistoalan peruskoulutusta. Viime 
vuonna asiakirjahallinnan kaksipäi-
väinen peruskurssi järjestettiin jou-
lukuussa Sokos Hotel Presidentissä 
Helsingissä.

Ensimmäisillä arkistonhoidon 
peruskursseilla Helsingin Kaup-
pakorkeakoululla 1965 puhujina 
olivat muun muassa yhdistyksen 
puheenjohtaja Huugo Raninen ja 
kauppatieteen maisteri L. E. Törn-
wall. Kurssilla lähdettiin liikkeelle 
perusasioista: Törnwall piti kurssil-
la kaksi luentoa, jossa hän selvitti 
opiskelijoille muun muassa sitä, 
“miten arkistonhoito eroaa mu-
seoesineiden keräilystä, minkälaisia 
arkistonhoitajia niin meillä kuin 
muuallakin yleensä on sekä esitti 
eräänlaisen ihanneratkaisun keski-
suuren liikkeen arkiston tehtävä- ja 
vakanssiorganisaatiosta. Jälkimmäi-
sessä luennossaan hän selosti eri-
laisten asiakirjojen, lähinnä kirjeiden 
ja tilausten kulkua Suomen Sokeri 
Oy:ssä.” (Liikearkisto 1/1965)

Myöhemmin 1970-luvulle tultaes-
sa koulutustarjontaa täydennettiin 
arkistonhoidon jatkokursseilla. 
Jatkokursseilla keskityttiin edelleen 
arkistonhoidon peruskysymyk-
siin, kuten aineiston inventointiin, 
säilytysaikojen määrittämiseen ja 
kirjeenvaihdon järjestämiseen sekä 
aakkostamiseen: “Kurssilaisille jaet-
tiin tarkat aakkostusohjeet. Tämän 
jälkeen kukin osanottaja sai nipun 
kortteja, jotka hänen oli sijoitetta-
va oikeaan järjestykseen annetun 
aakkostamisohjeen ‘sana sanalta’ 
-menettelyn mukaan.” (Liikearkisto 
2/1972)

Liikearkisto-lehden ja Failin teemanumeroita vuosilta 1987–2002. 
Kuva: Ella Oksanen.

Liikearkistoyhdistys on järjestänyt 
ja järjestää edelleen alan perus-
koulutuksen ja Liikearkistopäivien 
lisäksi myös muuta koulutusta, 
kuten räätälöityjä tilauskoulutuk-
sia yrityksille. Teemapäiviä yhdistys 
on järjestänyt 1970-luvulta lähtien. 
Viime vuosina teemapäivillä on 
käsitelty muun muassa sähköistä 
allekirjoitusta, pilvipalveluja sekä tie-
donhallinnan järjestelmien hankin-
taa ja käyttöönottoa. Lisäksi teema-
päivistä on kirjoitettu Failiin kattavat 
yhteenvedot, joissa on esitelty kou-
lutuspäivien sisältöä ja tilaisuudessa 
käytyjä keskusteluja.

Koulutus siirtyy yliopistoai-
kakauteen

Arkistoalaa käsitteleviä kursseja 
sisältyi korkeakoulujen opetussuun-
nitelmaan Jyväskylän yliopistossa ja 
Helsingin kauppakorkeakoulussa jo 
1970-luvulla. Esimerkiksi Jyväsky-
län yliopiston Taloushistorian laitos 
järjesti opiskelijoille yritysarkisto-

kursseja 70-luvun lopulla. (Liikear-
kisto 1/1976). Varsinainen akatee-
minen “murros” tapahtui kuitenkin 
1990-luvun lopulla ja 2000-luvun 
alussa, kun Tampereen yliopiston 
informaatiotutkimuksen laitoksella 
opintokokonaisuuteen alettiin sisäl-
lyttää asiakirjahallinnon ja arkisto-
toimen opintoja.

Asiakirjahallinnan opintoja pystyi 
vuodesta 1997 alkaen suorittamaan 
Suomessa yliopistotasolla osana in-
formaatiotutkimuksen koulutusoh-
jelmaa. Failissa kirjoitettiin vuonna 
1996 tästä edistysaskeleesta seuraa-
vasti: “Asiakirjahallinto- ja arkisto-
alan koulutus on Suomessa voimak-
kaassa murrosvaiheessa. Tampereen 
yliopiston informaatiotutkimuksen 
laitoksella on jo kuluvan vuoden 
aikana ryhdytty sisällyttämään 
tiettyihin informaatiotutkimuksen 
kursseihin asiakirjahallinnon ja 
arkistotoimen ainesta. Laajemmassa 
mitassa koulutus käynnistyy vuoden 
1997 aikana.” (Lybeck Faili 2/1996) 
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Asiakirjahallinnan opintojen sisäl-
lyttäminen informaatiotieteiden 
opintokokonaisuuteen perustui 
ajatukselle tietotyöstä ja tietotek-
niikan kehityksestä asiakirjahallin-
nan saralla. Odotuksena oli, että 
tietotekninen muutos lisäisi myös 
pätevän työvoiman kysyntää. Infor-
maatiotutkimuksen opintokokonai-
suudessa arkistonhoitajan am-
mattikuva liitettiin yhteen muiden 
tiedonhallinnan asiantuntijoiden, 
kuten kirjastonhoitajien ja infor-
maatikkojen, kanssa. Vaikka uudistus 
oli toivottu, opintojen liittäminen 
osaksi informaatiotutkimusta herät-
ti myös kritiikkiä: “On pelätty, että 
alan teoriapohja ja siitä nousevat 
metodit jäävät ‘vieraan’ tieteenalan 
jalkoihin. Tämän näkemyksen edus-
tajat pitävät historiatiedettä luon-
tevampana alan ‘liittolaisena’ kuin 
informaatiotutkimusta.” (Lybeck, 
Faili 2/1996)

Failissa otettiin kantaa historian-
tutkimuksen edustajien huoleen 
asiakirjahallinnan liittämisestä in-
formaatiotieteisiin. Lehden 2/1996 
pääkirjoituksessa Marjo Rita Valto-

nen muistuttaa lukijoita monipuoli-
sista mahdollisuuksia kouluttautua 
arkistoalalle: “Arkistoalan erikois-
luonne ja omaleimainen identiteetti 
eivät tule hukkumaan kirjastojen 
hyllyille tai kansainvälisiin tietopank-
keihin kun tietoalan ammattikuvien 
moninaisuus otetaan koulutuksessa 
huomioon.” (Valtonen, Faili 2/1996) 
Historian- ja informaatiotutkimuk-
sen akateemisten opintojen lisäksi 
tarjolla oli jo 1990-luvun puoli-
välissä muun muassa arkistoalan 
perus- ja täydennyskoulutusta sekä 
erilaisia koulutus- ja teemapäiviä 
sekä kansainvälisiä konferensseja 
laidasta laitaan, mikä tarjosi monta 
eri polkua suuntautua asiakirjahal-
linnan tehtäviin.

Aluksi arkistoalan opintoja lisättiin 
osaksi informaatiotieteiden kou-
lutusohjelmaa, mutta 2000-luvun 
loppupuolella opintoja pystyi suo-
rittamaan omana ohjelmanaan sekä 
yliopisto- että AMK-tasolla. Näin 
Osmo Palonen kirjoittaa uudistuk-
sesta vuonna 2007 Failissa: “Marjo 
Rita Valtonen edellisessä Failissa ja 
Jaana Kilkki Mikkelissä pidetyssä 

seminaarissa, josta tämä Faili kertoo, 
vaativat arkistoihmisille vahvaa teo-
reettista koulutusta, jonka perus-
teella pystytään toimimaan tule-
vaisuuden muuttuvassa arkistossa. 
Tämän vaatimuksen toteuttami-
seksi on alkamassa kaksi koulutus-
ohjelmaa: Jyväskylän ja Tampereen 
yliopistojen yhteinen arkistonhal-
linnan maisteriohjelma, joka on 
suunnattu toisaalta historian ja toi-
saalta informaatiotutkimuksen alalta 
valmistuneille kandidaateille sekä 
Mikkelin Ammattikorkeakoulussa 
järjestettävä sähköisen asioinnin ja 
arkistoinnin ylempi amk-tutkinto, 
joka taas on suunnattu sekä arkis-
toinnin että tietotekniikan ammat-
tilaisille, joilla on takanaan alempi 
korkeakoulututkinto.” (Palonen, Faili 
3/2007)

Yhteistyötä yli rajojen

Failista on muodostunut alam-
me tärkeä ammattilehti, jossa 
kirjoitetaan monipuolisesti alan 
koulutuksista ja seminaareista 
sekä Suomessa että ulkomailla. Jo 
Liikearkisto-lehden aikana toimitus 

Failin teemanumeroita vuosilta 2008 ja 2013. Kuva: Ella Oksanen.
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julkaisi kirjoituksia Pohjoismaisista 
liikearkistopäivistä, Ruotsin NLA:n 
arkistopäivistä sekä kansainvälisistä 
arkistoalan kursseista ja kongres-
seista. Lisäksi lehteen on kirjoitettu 
paljon juttuja erilaisista arkistovie-
railuista ympäri maailman.

Numeron 2/1964 pääkirjoituksessa 
kuvattiin yhdistyksen tavoitetta lisä-
tä arkistoalan yhteistoimintaa: “Lii-
kearkistoyhdistys on mahdollisuuk-
siensa mukaan pyrkinyt solmimaan 
yhteyksiä muiden maiden vastaaviin 
järjestöihin, jotta saisimme tietoja, 
miten liikearkistoja hoidetaan muu-
alla maailmassa. Lukija huomaa, että 
lehtisemme tämä numero miltei 
viimeistä piirtoa myöten sisältää 
kansainvälisen yhteistoiminnan 
avulla saatua aineistoa. Kun saatam-
me tämän aineiston jäsentemme 
tietoon, toivomme näin edistäväm-
me myös sitä kotimaista yhteistyö-
tä, jota varten yhdistyksemme on 
perustettu.” (Liikearkisto 2/1962)

Liikearkistoyhdistys on tehnyt yh-
teistyötä jo perustamisensa alku-
ajoista lähtien erilaisten suuryritys-
ten sekä muiden yhdistysten, kuten 
Mikrofilmiyhdistyksen (myöh. Talle 
ry:n), kanssa. Toiminta on laajentu-
nut vuosien saatossa, ja yhteistyötä 
jatketaan edelleen muun muassa 
Suomen Elinkeinoelämän Keskus-
arkiston, Kaakkois-Suomen ammat-
tikorkeakoulun (Xamk), TIEKE:n, 
Tietoasiantuntijat ry:n, Arkistoyh-
distys ry:n, Yksityiset Keskusarkistot 
ry:n ja Kunnallisarkistoyhdistys ry:n 
kanssa. Kansallisen yhteistyön ohel-
la yhdistys on tehnyt myös paljon 
kansainvälistä yhteistyötä. Yhdistys 
on DLM Forumin yhteisöjäsen ja 
tiivistänyt muutenkin yhteistyötään 
kansainvälisiin organisaatioihin ja 
järjestöihin toimintansa aikana. LAY 
on pyrkinyt saamaan myös hyviä 

kansainvälisiä asiantuntijoita puhu-
jiksi omiin koulutuksiinsa.

Kansainvälisyys näkyy Failin kirjoi-
tuksissa selvästi. Esimerkiksi vuonna 
1996 lehden teemana oli “kansain-
välinen yhteistyö” (Faili 3/1996). 
Lehden pääkirjoituksessa Heikki 
Helasti kuvaa yhteistyön merkitystä 
seuraavasti: “Yhä tiivistyvä kansain-
välinen yhteistyö kertoo siitä, kuin-
ka tärkeätä on tunnistaa ja käsitellä 
alamme yhteisiä näkemyksiä, tavoit-
teita ja ongelmia eri maita ja kult-
tuurejakin edustavien ammattito-
vereiden kanssa.  Alan kehittäminen 
ja ongelmien ratkominen yhdessä 
muiden maiden kollegojen kanssa 
on hedelmällistä ja lopulta tuot-
tavaa. Usein voidaan myös sanoa, 
että jo keksittyä pyörää ei tarvitse 
keksiä uudelleen.” (Faili 3/1996)

Kansainvälisten konferenssien ja 
vierailujen antia esitellään useissa 
lehden numeroissa tälläkin vuosi-
tuhannella. Failin kirjoittajia ovat 
innoittaneet esimerkiksi ICA:n ja 
DNL Forumin järjestämät kon-
ferenssit ympäri maailmaa sekä 
tutustumisvierailut eri maiden 
arkistoihin. Osmo Palonen kirjoit-
taa vuonna 2008 osuvasti: “Faili on 
yksi eurooppalaisista keskustelu-
foorumeista, vaikka emme olekaan 
ainakaan vielä blogi tai wiki. On 
kuitenkin niin kuin saksalainen 
alan konsultti ja Moreq2:n asian-
ajaja Ulrich Kampffmeyer yritti 
meitä muistuttaa: asiakirjahallinnan 
ammattilaisten täytyy tietää mitä 
maailmassa tapahtuu, tai meille käy 
kuten jo kertaalleen mainittu Matti 
Lakio edellisessä Failissa muistutti: 
jos emme elä tätä päivää, meistä 
tulee Saimaan norppia.  Arkisto 
muuttuu reliktiksi, josta vain vanhat 
historiantutkijat ovat kiinnostunei-
ta. Web 2.0 on jo täällä. On meistä 

itsestämme kiinni, jos emme pysty 
liittymään joukkoon.” (Faili 4/2008.)

Webinaarit uutena koulu-
tusmuotona

Koronaviruksen aiheuttaman poik-
keustilanteen vuoksi monet kou-
lutukset vuonna 2020 on jouduttu 
perumaan tai siirtämään tulevaisuu-
teen. Poikkeustilanne on vaikutta-
nut välillisesti myös Failin sisältöön, 
sillä lehden toimitus on perinteises-
ti ammentanut alan koulutuksista 
ja tapahtumista. LaY ei kuitenkaan 
ole jäänyt tässä asiassa toimetto-
maksi. Juttujen aiheita on riittänyt 
poikkeusoloista huolimatta. Lisäksi 
yhdistys on kokeillut tänä vuonna 
ensimmäistä kertaa webinaari-
muotoisten tilaisuuksien pitämistä 
Teamsin avulla. Tästä on saatu hyvää 
kokemusta ja oppia tulevia koulu-
tuksia varten, sillä tulevaisuudessa 
etätyö ja näin ollen myös etäopetus 
tulevat varmasti säilymään pysyvänä 
osana ihmisten arkea. 

Poikkeusolot ovat muuttaneet maa-
ilmaamme niin merkittävästi, että 
paluuta entiseen työskentelytapaan 
ei enää ole. Webinaarit, Skype- ja 
Teams-seminaarit sekä erilaiset 
verkkokoulut ovat ”uusi normaali”. 
Näistä etäkoulutuksista ja muista 
alan kiinnostavista tapahtumista 
saamme varmasti lukea myös tule-
vissa Faileissa.



FAILI 4/2020 FAILI 4/2020 98

KOLUMNI

Hei, me ollaan rikospaikkatutkijoita!

Taannoin kerroin, että 
arkistotieteeseen on 
kaivattu uusia ajatuksia. 
Yksi ehdotettu suunta 

on digitaalinen rikospaikkatut-
kimus. Sekä se että arkistotiede 
ovat soveltavia tieteitä, jotka 
ovat muodostuneet ammatillis-
ten käytäntöjen pohjalta. Näistä 
johdettuja periaatteita on kodifi-
oitu ja sovellettu standardoituna 
takaisin käytäntöön. Sähköisistä 
aineistoista vastaava arkistonhoi-
taja pyrkii tunnistamaan tapah-
tumat, joista digitaalinen data 
on peräisin, ja arvioimaan tiedon 
luotettavuutta ja autenttisuutta. 
Näkökulma ja tavoitteet ovat siis 
samantapaisia kuin rikospaikka-
tutkijoilla, jotka keräävät aineis-
toa syytteen nostamista varten. 

Arkistoalalla kiinnostus asiakirjojen 
autenttisuuteen ja luotettavuuteen 
ei ole uutta. Yksi arkistotieteen juu-
rista tulee diplomatiikasta, joka uu-
den ajan alussa pyrki tunnistamaan 
keskiaikaisia väärennöksiä vertaile-
malla asiakirjoja keskenään. Luciana 
Durantin kanadalainen tutkijaryhma 
on kehittänyt sähköisten asiakirjo-
jen diplomatiikkaa. Sama ryhmä on 

kiinnostunein myös digitaalisesta 
rikospaikkatutkimuksesta. 

Rikostutkijoiden digitaalisen aineis-
ton hallinta on arkistonäkökulmas-
ta retuperällä. Tutkimusaineiston 
arvo nimittäin laskee nopeasti sen 
jälkeen, kun tuomio on langetettu, 
joten aineiston säilyttämiseen kiin-
nitetä huomiota. Rikospaikkatutki-
jan ei myöskään tarvitse järjestää 
pääsyä aineistoonsa. Yhtäläisyyttä 
on silti. Durantin ryhmä on Inter-
PARES-projekteissa kartoittanut 
digitaalisen aineiston autenttisuu-
den vaatimuksia ja yhdistänyt tämän 
malliin, joka kuvaa rikostutkimuksen 
prosesseja. 

Oheisessa kuvassa on esimerkki 
mallin yhdestä kuvaustasosta. Tämä 
tuo esille mielenkiintoisia eroja. 
Diplomatiikka olettaa, että asiakir-
jojen taustalla on oikeusjärjestel-
män tunnistamia tekoja; on joku 
– omistaja, kuningas, yritys, viran-
omainen, henkilö tai joku muu – 
joka tekee asiakirjalla tai asiakirjan 
todistamana jotakin, mikä muuttaa 
juridisia suhteita. 

Tietojärjestelmät eivät kuitenkaan 
toimi näin: ne ovat matemaattisesti 
katsoen ”tilakoneita”, jotka vaih-
tavat tilaa inputtien ja outputtien 
lomassa. Se, mitä jäljelle jää, on jälkiä 
näistä tiloista ja siirtymistä. Kun 
esimerkiksi netissä käydään osake-
kauppaa, kyse on sarjasta toimenpi-
teitä, jossa eri järjestelmät ja niiden 
osat vaihtavat dataa keskenään. 

Tuloksena on tietojen yhdistelmä, 
jossa ostaminen tai myyminen on 
mahdollista. Kun lopullinen kauppa 
tehdään klikkaamalla painiketta, tie-
tojärjestelmän tila vaihtuu sellaisek-
si, jossa osto tai myynti on jo tehty. 
Asiakirjaa, jolla jotain myytäisiin 
tai ostettaisiin ei itse asiassa ole. 
Tällaisten erojen analysoinnissa pe-
rinteisen ja digitaalisen ympäristön 
välillä kummallakin erityisalueella 
on annettavaa toisilleen.

Toinen esimerkki alueiden vuo-
rovaikutuksesta: diplomatiikas-
sa keskeinen analyysiväline ovat 
epäjohdonmukaisuudet asiakirjo-
jen ulkomuodossa ja sisällössä. Jos 
esimerkiksi paavin kanslian luos-
tarille antamassa keskiaikaisessa 
lahjakirjassa ei mainita viinitarhoja, 
niin asiakirja on todennäköisesti 
väärennös, vaikka viininviljely olisi 
ilmastossa mahdotonta; viinitarhat 
olivat osa lahjakirjoissa aina rutii-
ninomaisesti käytettyä fraasia. Tällä 
on vastaavuus digitaaliseen maail-
maan. Siinä netin selaus puolestaan 
on prosessi, jossa selain pyytää ni-
mipalvelimelta verkko-osoitteeseen 
liitetyn palvelimen IP-numeroa ja 
saatuaan sen lähettää palvelimelle 
pyynnön sivusta ja sitten vastaanot-
taa sen. Jos selausta ei ole oikeasti 
tapahtunut tästä eri paikkoihin (väli-
muistiin, lokeihin, kovalevylle, nimi-
palvelimen tietoihin, selaimen lokiin 
jne.) jäävät jäljet eivät ole johdon-
mukaisia. Tässäkin epäjohdonmukai-
suus paljastaa manipuloinnin.     

Pekka 
Henttonen
Dosentti
Tampereen 
yliopisto
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Onko tästä kaikesta sitten uuden 
innon pumppaajaksi arkistotie-
teeseen? En ihan usko. Ehkä se on 
tämä pohjoismainen luottamus ih-
misiin, jolloin aineistoihin ei suhtau-
duta epäluuloisesti. Silloin analogia 
arkistonhoitajan ja rikospaikkatutki-
jan välillä tuntuu etäiseltä. Diploma-
tiikka ei ole täällä kuulunut arkis-
tokoulutukseen. Meillä ei tavata 
kysellä aineiston autenttisuuden pe-
rään oli kyse Vastaamo-aineistoista 
Tor-verkossa tai keskustapuolueen 
WhatsApp-viesteistä hallituksen 
kaatamiseksi.  Tässä on minusta 
vanhaa vettä uudessa leilissä. Kyl-
lä hieman eri tavalla maustettuna, 
mutta ei radikaalisti uutta.

Durantin lisäksi muun muassa hä-
nen kollegansa Corinne Rogers on 
kirjoittanut arkistotieteen ja rikos-
paikkatutkimuksen yhtäläisyyksistä 
ja eroista. Molemmat ovat tulossa 
arkistoyhdistyksen kutsusta maa-
liskuussa Suomeen, joten silloin voi 
keskustella myös tästä. Ehkä tästä 
paljastuu enemmän kuin katse tällä 
silmäyksellä tavoittaa. Duranti ja 
Rogers vierailevat ainakin Helsingis-
sä ja Tampereella.
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Digitalia kansainvälisessä E-ARK3-konsortiossa

Fyysisissä DLM-Forumin 
jäsenkokouksissa on ollut 
nyt “luovaa” taukoa kaikkien 
tietämän syyn takia. Tästä-

kin huolimatta sekä DLM-Forumin, 
Xamkin että hankkeiden työ DLM-
Forumin aihepiirin parissa on jatku-
nut lähes normaalisti. Xamk ja Digi-
taalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja 
kehittämiskeskus Digitalia ovat mu-
kana kahden miljoonan euron kan-
sainvälisessä E-ARK3-hankkeessa1, 
jota Tanskan kansallisarkisto hallin-
noi. Hankkeeseen osallistuu kaikki-
aan 20 tahoa ympäri Eurooppaa2 ja 
päätavoitteina on lisätä sähköisen 
arkistoinnin tunnettuutta ympäri 
Eurooppaa sekä saattaa aikaisem-
missa E-ARK-hankkeissa kehitettyjä 
määrityksiä ja ohjelmistoja laajem-
paan käyttöön, myös kansallisarkis-
tojen ulkopuolelle.

Digitalia osallistuu hankkeessa 
suhteellisen suurella työpanoksel-
la työpakettiin 4, jolle on annettu 
nimi Training. Nimensä mukaisesti 
työpaketti keskittyy tarjoamaan eri-
laisia koulutuksia alan aihepiireihin 
ja kehitettyihin työkaluihin liittyen. 
Koulutuksien aihepiirit perustuvat 

1 https://eark.online/

2 https://e-ark4all.eu/partners/  

kyselyyn, johon osa lukijoista on 
varmastikin törmännyt alkuvuodes-
ta. Kyselyn tuloksien perusteella on 
kehitetty päätuotteeksi webinaa-
risarja, jonka tulevaan sisältöön ja 
menneisiin tallenteisiin voi tutustua 
osoitteessa https://ec.europa.eu/
cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/
eArchiving+webinar+Series+2020. 
Samassa osoitteessa on myös mah-
dollista rekisteröityä kuuntelemaan 
jäljellä olevia webinaareja. Training-
työpaketissa on tarkoitus toteuttaa 
myös kasvotusten tapahtuvia koulu-
tuksia olemassa oleviin ja tuotettui-
hin materiaaleihin perustuen, mutta 
näiden toteutuminen nykyinen 
tilanne huomioiden on epävarmaa. 

Webinaarista kurssiksi

Tätä lukiessanne pidettyjä webinaa-
reja on jo seitsemän, joista kahdes-
ta on toteutettu Moodle-kurssit. 
Molemmat kurssit ovat saatavilla 
sekä suomeksi että englanniksi, pois 
lukien webinaaritallenteista leikatut 
osiot, joita ei ole dubattu tai teks-
titetty suomeksi. Kielivaihtoehdot 
on toteutettu Moodleen saatavalla 
ilmaisella Multi-language Content 
(v2) -lisäosalla, joka integroituu 
Moodlen pääkielivalikkoon. Jos 
valittua kieltä ei ole kurssilla saata-
villa, näytetään kurssin peruskieli. 
Jo toteutetut ja julkaistut kurssit 
sekä tulevat kurssit ovat toistaiseksi 
kaikkien vapaasti hyödynnettävissä 
osoitteessa https://training.eark.
online/. Lisäksi osoitteesta löytyy 
myös aiemmassa E-ARK4ALL-.
hankkeessa toteutettu kurssi säh-
köisen arkistoinnin perusteista. 

Oppimateriaalituotannon kannalta 
teknisemmät työkalujen esitte-
lyihin keskittyvät webinaarit ovat 
helpoimmin muutettavissa kurs-
simuotoon, ja siksi ensimmäisiksi 
toteutettaviksi kursseiksi valikoitui-
vatkin webinaari 2 (ESSArch-arkis-
toratkaisun esittely) sekä webinaari 
5 (RODA-arkistoratkaisun esittely). 
Myöhemmin hankkeen aikana myös 
muista soveltuvista webinaareista 
tullaan tuottamaan vastaavat kurs-
sit, ajan ja resurssien salliessa.

ESSArch on ruotsalaisen ESSolutio-
nin kehittämä, Pythonilla toteutettu 
OAIS-malliin perustuva avoimen 
lähdekoodin arkistoratkaisu. Se 
sisältää perus-OAIS-toiminnalli-
suuksien lisäksi käyttöliittymään 
integroidun työkalun SIP (Submissi-
on Information Package) -pakettien 
luomiseen. ESSArch-webinaariin 
perustuva kurssi koostuu pilkotun 
webinaaritallenteen lisäksi allekir-
joittaneen toteuttamista täydentä-
vistä opastusvideoista.  Suomeksi 
kurssi on nimeltään ESSArch 
sähköisen arkiston perusteet, ja 
siinä käsitellään kaikki järjestelmän 
perustoiminnallisuudet käyttöliitty-
mästä ja hallintaliittymästä aina SIP, 
AIP (Archival Information Package) 
ja DIP (Dissemination Information 
Packet) -pakettien luomiseen asti. 
Lisäksi kurssi sivuaa järjestelmän 
muita ominaisuuksia, kuten tilas-
tointia, hävittämistä ja formaatti-
muunnoksia. 

RODA puolestaan on portugalilai-
sen Keep Solutions -firman Javalla 
toteuttama OAIS-malliin perustuva 

Anssi
Jääskeläinen
Tutkimuspäällikkö
Xamk
Digitalia
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avoimen lähdekoodin arkistorat-
kaisu. Se sisältää kaikki OAIS-mallin 
määrittämät toiminnallisuudet. 
ESSArch-ratkaisusta poiketen 
SIP-pakettien luonti on toteutet-
tu irrallisella erikseen ladattavissa 
olevalla Roda-In -työkalulla. Roda-
kurssi löytyy nimellä RODA – an 
end-to-end solution for digital 
preservation, nimestään huolimatta 
myös tämän kurssin sisältö on saa-
tavilla myös Suomeksi. Roda-kurssi 
perustuu Hélder Silvan pitämään 
webinaariin ja siitä tehtyihin aihe-
kohtaisiin videoleikkeisiin. 

Molemmilla kursseilla hyödynne-
tään monia Moodlen tarjoamia 
ominaisuuksia, joita on laajennet-
tu ilmaisella H5P-moduulilla. Tällä 
lisäosalla saadaan mm. interaktiivisia 
videoita, erilaisia aukkotehtäviä, mo-
nivalintakysymyksiä ja paljon muuta, 
joilla kurssia voidaan elävöittää ja 
pelillistää. H5P-moduuli linkittyy 

suoraan Moodle-järjestelmään, 
joten kursseista voidaan rakentaa 
edelleen täysin itsenäisesti toimivia. 
Itsenäisessä kurssissa jokaisesta 
määritellystä osiosta ja tehtävästä 
on saatava hyväksyttävä määrä pis-
teitä ennen kuin seuraavaan osioon 
on mahdollista siirtyä. Tätä toimin-
nallisuutta on hyödynnetty sähköi-
sen arkistoinnin perusteet -kurssis-
sa, mutta E-ARK3-hankkeessa teh-
tävät kurssikokonaisuudet tulevat 
ainakin aluksi toimimaan ilman näitä 
rajoittavia tekijöitä.  Allekirjoittanut 
ottaa mieluusti vastaan palautetta 
mm. kurssien sisällöstä, toimivuu-
desta ja toimimattomuudesta.

Seuraavaksi

Näiden kurssien ja tämän pienen 
artikkelin pohjalta on hyvä ruveta 
arvioimaan, olisiko omaa sähköistä 
arkistoa aika alkaa päivittää kansain-
väliset normit täyttävään suuntaan, 

esimerkiksi vaatimalla arkistotoi-
mittajalta OAIS-mallin mukaisia 
IP-paketointeja tai harkitsemalla 
avoimen lähdekoodin järjestelmään 
siirtymistä. Lopuksi mainittakoon, 
että Miksein hallinnoimassa Memo-
riaali-hankkeessa, jossa ovat muka-
na myös Muisti, Elka ja Xamk, on 
testattu sekä ESSArch että RODA 
-ratkaisuja. Kokeilujen perusteella 
Memoriaali-verkkopalvelun alusta-
ratkaisuksi valikoitui RODA. Memo-
riaalissa RODAn toiminnallisuutta 
tullaan laajentamaan ja yksinker-
taistamaan pitäen silmällä erityisesti 
kansalaiskäyttöä ja käytettävyyttä. 
Lisätietoja Memoriaali hankkeesta 
https://mikseimikkeli.fi/hankkeet/
memoriaali-aineistojen-digitaalisen-
vastaanoton-kaytettavyyden-ja-
verkkopalvelun-kehittaminen-me-
mory-campuksessa/ 

training.eark.online pääsivu englanniksi.
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Tietopalvelu, aineisto-
hallinta ja ohjaus toi-
mialoille ovat Kallion 
virastotalon yhteydessä 

toimivan Helsingin kaupunginar-
kiston kolme päätehtävää. Muun 
muassa Sinetti-arkistotietojärjes-
tämän ansiosta kaupunginarkisto 
on voinut palvella asiakkaitaan 
koronasta huolimatta.

Helsingin kaupunginarkiston perus-
tehtävänä on säilyttää kaupungin 
pysyvästi säilytettävä asiakirja-ai-
neisto ja antaa tietopalvelua aineis-
tostaan. Koronaviruksen aiheuttama 
poikkeusaika on vaikuttanut myös 
kaupunginarkiston arkeen.

Kaupunginarkiston tiloissa saatiin 
keväällä valmiiksi laaja ikkunare-
montti, joka vaikutti jonkun verran 
arkiston toimintaan. Sitten tuli ko-
ronavirus, joka sulki arkiston ovet 
koko kevään ajaksi yleisöltä. Sittem-
min arkiston arjessa on palailtu taas 
”normaaliin”. Turvavälit ja käsidesit 
kuuluvat tällä hetkellä myös arkis-
totyöntekijöiden arkeen, vaikka 
arkistojen aineistot sijaitsevatkin 
turvallisesti maan alla.

Helsingin kaupunginarkisto palvelee 
koronasta huolimatta

Helsingin kaupunginarkiston johtava asiantuntija Merja Aartolah-
ti muistuttaa, että Helsinki on tarkoittanut eri aikoina hyvinkin 
erilaista maantieteellistä aluetta. Vuonna 1946 kaupungin pinta-ala 
kasvoi kerralla poikkeuksellisen paljon. Kuva: Kalle Virtapohja.

Kalle  
Virtapohja
Filosofian
tohtori
Tietokirjailija

”Sen takia me olemme täällä, että 
aineistoja käytetään. Tutkijapalvelu 
on meidän ylin tehtävämme”, kau-
punginarkiston aineistoista vastaava 
johtava asiantuntija Merja Aartolah-
ti painottaa. ”On meillä toki joitakin 
oikeusvelvoitteitakin”, hän lisää.

Kaupunginarkisto aloitti toimintan-
sa vuonna 1945 juuri ennen seu-
raavan vuoden suurta kuntaliitosta, 
jonka myötä kokoelmiin tulivat 
myös Helsinkiin liitettyjen alueiden 
arkistot. Kaupunginarkisto on toi-
minut Töölönlahden rannalla Kaija 
ja Heikki Sirenin suunnittelemassa 
Kallion virastotalossa rakennuksen 
valmistumisesta lähtien vuonna 
1965.

Arkistojen perustehtävä on säilynyt, 
mutta digitaalinen vallankumous on 
muuttanut myös kaupunginarkiston 
toimintaa. 

Sinetti-arkistotietojärjestämä toimii 
digitoitujen aineistojen julkaisu-
alustana. Sinetistä löytyvät viite- ja 
kuvailutiedot Helsingin kaupungin 
keskushallinnon sekä virastojen ja 
laitosten tuottamista pääosin yli 
kymmenen vuotta vanhemmista, 
pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista 
sekä kaupunginarkistossa säilytettä-
vistä yksityisarkistoista. Taltioituna 
yli 1,6 miljoonaa sivua Helsingin 
kaupungin asiakirjoja ja lisäksi 20 
000 karttaa ja piirustusta.

”Kuka vaan voi hakea tietoja tästä 
meidän Sinetti-järjestelmästä. Se 
on helppokäyttöinen. Sieltä pääsee 
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tutustumaan moniin 1800- ja jopa 
1700-luvun asiakirjoihin”,  Aartolah-
ti sanoo.

Vaikka Sinetti on käyttäjälleen 
helppo, sen kehittäminen ja ylläpito 
vievät paljon arkistohenkilökunnan 
työaikaa. Sinettiin on viety esimer-
kiksi kaupungin virastojen ja laitos-
ten historiikit.

”Helsinki tuhoutui pahoin Ison 
vihan aikana. Mutta Uudenkau-
pungin rauhan 1721 jälkeen meillä 
on tallessa lähes kaikki kaupungin 
maistraatin pöytäkirjat vuoteen 
1930 asti”, Merja Aartolahti kertoo 
yhtenä esimerkkinä.

Verkosta pääsee tutkimaan esimer-
kiksi kämnerinoikeuden aineistoja 
vuosilta 1741–1868 ja raastuvan-
oikeuden tuomiotaltioita vuosilta 

1813–1860. Näitä aineistoja julkais-
tiin muutama vuosi sitten samalla 
kertaa 230 000 sivua. Mitä sellainen 
digitointi tuli kaupungille maksa-
maan?

”Se ei maksanut mitään. Työn suo-
ritti amerikkalainen FamilySearch-
yhteisö. Tämä yhteisö digitoi samal-
la kertaa myös Kansallisarkiston ja 
Turun kaupunginarkiston aineisto-
ja”,  Aartolahti kertoo.

”Olimme tehneet hyvää yhteistyö-
tä saman mormonitahon kanssa jo 
1950-luvulla. Silloin he mikrofilmasi-
vat aineistojamme, nyt ne aineistot 
muutettiin digitaalisiksi”, hän jatkaa.

Aineistot sijaitsevat fyysisesti 13 
suuressa makasiinissa, jotka on 
sijoitettu turvallisesti maan alle. 
Esimerkiksi sukututkijat ja tietokir-

jailijat työskentelevät tutkijasalissa, 
joka on arkiston sisäänkäynnin yh-
teydessä. Siinä on omaa symboliik-
kaa, kun meidän aikamme tutkijat 
työskentelevät maanpinnantasolla, 
mutta historian aarteet sijaitsevat 
maan alla.

Arkistohenkilökunta hakee tilattu-
ja aineistoja hitaalla mutta vakaalla 
tavarahissillä. Maan alla  säilytettä-
vien koteloiden määrä hämmentää. 
Tuntuu siltä kuin olisi tullut Umber-
to Econ Ruusun nimi -romaanissa 
kuvatun keskiaikaisen luostarin 
kirjastoon. Miten täältä voi löytää 
mitään?

Merja Aartolahti kertoo, että aineis-
toissa on yleensä aina joku selvä 
logiikka. Helsingin poliisilaitoksen 
osoitetoimiston osoiterekisteri on 
aakkosjärjestyksessä, ja se kattaa 

Merja Aartolahti kertoo, että Helsingin poliisilaitoksen osoitetoimiston osoiterekisteristä on paljon apua. 
Kuva: Kalle Virtapohja.
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vuodet 1907–1973. Tiedot löytyvät 
nimen mukaan. Ennen vuotta 1907 
tietoja joutuu hakemaan esimer-
kiksi henkirahojen kantokirjoista 
eli henkikirjoista, joissa asukkaat on 
luetteloitu osoitteen mukaan. Silloin 
on hyvä tietää vaikkapa kaupungin-
osa.  Aina voi tulla kuitenkin yllättä-
viä vaikeuksia. 

”Piika Marian sukulaisuuden tai syn-
tymäpaikan selvittäminen voi olla 
haastavaa, jos sukunimeä tai muuta 
tunnistettavaa ei ole merkittynä”, 
Merja Aartolahti huokaa.

Vaikka aineistot on luetteloitu ja 
digitaaliset haut tekevät aineistojen 
löytämisen entistä helpommaksi, 
arkistossa arvostetaan pitkäaikaisia 
työntekijöitä, jotka osaavat vuosi-
kymmenien kokemuksellaan rat-
kaista monia asiakkaiden kysymyk-
siä ja ongelmia.  Aartolahti mainit-
see, että esimerkiksi tutkija Pekka 

Hahle on jo 30-vuotisen arkisto-
uransa aikana oppinut ehkä parhai-
ten kaupunginarkiston aineistojen 
sisältämien asioiden käsittelypro-
sessit. Kun asiakas tulee kysymään 
tietoja, Pekalta löytyy varmimmin 
vastaus.

Mainio esimerkki kaupunginarkis-
ton kokoelmista ovat Helsingin 
olympiakisojen aineistot vuodelta 
1940 ja olympiakisojen aineistot 
vuodelta 1952. Väliin tulivat so-
tavuodet ja jälleenrakennus. 12 
vuoden aikana organisaatiot me-
nivät uusiksi. Urho Kekkonen on 
hyvä esimerkki. Hän oli vahvasti 
mukana vuoden 1940 kisajärjeste-
lyissä, mutta 12 vuotta myöhemmin 
hän ei pääministerinä toiminut enää 
aktiivisesti urheilujärjestöissä.

Kaikki olympia-aineistot on jär-
jestetty koteloihin, jotka sisältävät 
yllättäviäkin yksityiskohtaisia tietoja. 

Helsingin poliisilaitoksen passitoimiston olympiakortistoon kirjattiin 
kaikki Helsingin olympiakisojen ulkomaalaiset kisavieraat. Entinen 
prinssi Carl Johan Bernadotte oli yksi kiinnostavista kisavieraista 
vuonna 1952. Hän oli luopunut kruununperimysasemastaan kuusi 
vuotta ennen olympiakisoja mennessään naimisiin toimittaja Kerstin 
Wijkmarkin kanssa. Carl Johanin periaatteet olivat kuuma puheen-
aihe olympiakisojen aikana, olihan hänen isänsä kruunattu Ruotsin 
kuninkaaksi vain vähän ennen kisoja. Kuva: Kalle Virtapohja.

Esimerkiksi kaikki Helsinkiin tul-
leet ulkomaalaiset kortistoitiin.  XV 
Olympia Helsinki 1952 –arkisto 
kuuluu UNESCO:n Kansalliseen 
maailman muisti -rekisteriin (www.
maailmanmuisti.fi).

Arkiston vanhin asiakirja on Juhana 
III:n erioikeuskirja vuodelta 1569. 
Se on harvinaisuus, joka on lähes 
yhtä vanha kuin Helsingin kaupunki, 
jonka Kustaa Vaasa perusti vuonna 
1550.

Helsingin Merimieshuoneen arkisto 
sisältää paljon mielenkiintoista tie-
toa merimiehistä ja heidän elämäs-
tään vuodesta 1764 lähtien. Poliisin 
osoiterekisteri on toinen kiinnosta-
va ja paljon käytetty kokoelma.

”Tämä on mielenkiintoista työtä. 
Melkein joka päivä oppii jotakin 
uutta”, Merja Aartolahti summaa.

Helsingin kaupungin hallinnon, hal-
lintokuntien ja yhtiöiden arkistojen 
lisäksi kaupunginarkisto on tallen-
tanut joitakin yksityishenkilöiden 
arkistoja. Pormestari Teuvo Auran 
nimi loistaa monen kotelon selkä-
myksestä. 

Pormestari Antti Tulenheimon 
jäljiltä on sen sijaan vain kaksi ko-
teloa, joista toisen sisältä paljastuu 
yllättäen mielenkiintoista satama-
aineistoa. Kun Merja Aartolahti avaa 
tämän Tulenheimon kotelon, hän 
innostuu selvästi. ”Tämä on kiin-
nostavaa, hän sanoo merkitsevällä 
äänellä”, satama-aineistoon viitaten.

Kaupunginarkisto-tiimi on ollut 
vuodesta 2017 lähtien hallinnolli-
sesti osa kaupunginkanslian hallin-
to-osaston tiedonhallintayksikköä. 
Entisen kaupunginarkiston toi-
minnoista yksikköön kuuluu myös 
asiakirjahallinnon ja asianhallinnan 
ohjaustiimi. Lisäksi yksikköön kuu-
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luvat informaatiopalvelu-, kirjaamo- 
ja tietosuojatiimit. Näistä tietosuo-
jatiimi on itsenäinen, mutta se on 
hallinnollisesti sijoitettu yksikköön.

Kun Merja Aartolahti toteaa, että 
arkistoon pitää hankkia vaikkapa 
uusia laatikostoja, hän neuvottelee 
esimiehensä kaupungin tiedon-
hallintapäällikkö Jussi Jääskeläisen 
kanssa.

”Hänen kanssaan on hyvä hoitaa 
asioita, kun hän hallitsee tämän alan. 
Hän ymmärtää näitä arkiston tar-
peita”,  Aartolahti kiittelee.

Helsingin kaupunki on valmistel-
lut sähköisen säilytysjärjestelmän 
hankintaa viime aikoina. Säilytys-
järjestelmä hyödyntää kaupungin 
yhteisen tiedonohjaussuunnitelman 
tietoja järjestelmään arkistoitavien 
tietoaineistojen osalta.

Helsingin kaupunginarkisto

• Toiminut Kallion virastotalon 
yhteydessä vuodesta 1965.

• Aineistoa on noin 18 000 hyl-
lymetriä.

• Vanhin asiakirja vuodelta 1569.

• Noin 20 000 karttaa tai piirus-
tusta.

• Yksityisarkistoja yli 500 arkis-
toa tai kokoelmaa.

• Digitoituja aineistoja yli 1,6 
miljoonaa sivua.

• Asiakirjatilaukset jo etukäteen 
osoitteessa www.sinettiar-
kisto.fi tai tilauslapulle paikan 
päällä. 

Käytetyimpiä aineistoja

• Poliisilaitoksen osoitetoimis-
ton osoiterekisteri 

• Kaupunginvaltuuston ja –halli-
tuksen pöytäkirjat

• Koulujen oppilasmatrikkelit

• Liitosalueiden asiakirjat

• Olympiakisojen asiakirjat

Kun tutkijat, virkamiehet tai vaikka aivan tavalliset helsinkiläiset haluavat tarkistaa, missä jotakin kiinnos-
tavaa on ollut, eikä Googlesta ole apua, silloin Helsingin kaupunginarkisto auttaa, sanoo Merja Aartolah-
ti. Kuva: Kalle Virtapohja.
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ARKISTOT

TOS-työ Kelassa 

Tiedonohjaussuunnitel-
man (TOS) laatiminen 
Kelassa on ollut mielen-
kiintoinen ja opettavai-

nen, joskin myös pitkäkestoinen 
ja haastava prosessi. Nyt TOS-
työssä ollaan päästy loppumet-
reille saakka ja TOS hyväksyttiin 
Kelassa tämän vuoden alussa. 
Kelan TOS on tällä hetkellä arvi-
oitavana Kansallisarkistossa.

TOSin laatiminen osana laa-
jaa hallinnollisten asioiden 
uudistamishanketta

TOSin laatiminen aloitettiin Ke-
lassa vuoden 2015 keväällä. TOSin 
laatiminen kuului isompaan koko-
naisuuteen, vuoden 2015 alussa 
alkaneeseen hallinnollisen asiakir-
jahallinnan uudistamishankkeeseen 
(HALLAS-hanke). Hankkeessa 
keskityttiin pääasiassa hallinnollisen 
asiakirjahallinnan uudistamiseen ja 
digitalisoimiseen, koska etuusratkai-

sutyön prosessit olivat jo pääosin 
digitaalisia.

HALLAS-hankkeeseen kuului 
useita projekteja, joita olivat TOS-
projektin lisäksi mm.  ASIA-projekti, 
ASKEL-projekti ja KIRJAAMO-pro-
jekti.  ASIA-projektin tavoitteena oli 
hankkia Kelaan asianhallintajärjes-
telmä,  ASKEL-projektissa pyrittiin 
luomaan organisatoriset ja toimin-
nalliset perusteet Kelan uudistetulle 
asiakirjahallinnalle ja KIRJAAMO-
projektin tarkoituksena oli perustaa 
Kelaan keskitetty kirjaamo. TOS-
projektissa tavoitteena oli toteuttaa 
tiedonohjaussuunnitelma Kelan 
hallinnollisille tehtäville. 

Kelan hankehallinnassa tapahtui 
muutoksia TOSin laatimistyön 
aikana. HALLAS-hankkeessa pro-
jektointi purettiin vuoden 2018 ke-
väällä ja siirryttiin ketterän kehittä-
misen toimintamalliin. Hankkeessa 
entisten projektien tehtäviä jatket-
tiin hankkeen osakokonaisuuksina. 

Resurssit TOSin laadinnassa

Keväällä 2015 Piia Kaikkonen aloitti 
Kelan asiakirjahallinnossa pääteh-
tävänään laatia Kelan hallinnollis-
ten tehtävien TOS. Piia laati TOSia 
vajaan parin vuoden ajan osallistuen 
samalla muihin HALLAS-hankkeen 
tehtäviin sekä linjatöihin. Hiljalleen 
muiden asiakirjahallinnan tehtä-
vien määrä kasvoi ja TOS-työlle 
käytettävä aika väheni. Samalla 
HALLAS-hankkeen ASIA-projekti 
(asianhallintajärjestelmän hankinta) 
ei edennyt toivotulla tavalla, joten 
TOSin laatimisellakaan ei ollut ko-
vin kiire. 

Vuosina 2015–2017 Kelan asiakir-
jahallinnon resurssit olivat todella 
vähäiset, eivätkä ne riittäneet kaik-
kiin asiakirjahallinnan kehittämis- ja 
ylläpitotehtäviin. Kelassa tilanne 
huomioitiin ja resursointiin alettiin 
panostaa ja osaajia rekrytoitiin lisää. 
Asiakirjahallinnan osaajien määrä 
lisääntyi vuoden 2015 arkistopääl-
liköstä, kolmesta suunnittelijasta 
ja yhdestä keskusarkiston työnte-
kijästä vuoden 2020 tilanteeseen, 
jossa arkistopäällikön lisäksi asiakir-
jahallinnolla on oma 15-henkinen 
tiiminsä. 

Vuoden 2017 aikana rekrytoitujen 
uusien suunnittelijoiden oli tarkoi-
tus alkaa laatia TOSia, mutta TOS-
työ jäi heidän osaltaan tässä kohtaa 
vähäiseksi, koska hankkeessa oli 
muita kiireisempiä tehtäviä. Keväällä 
2018 rekrytoitiin Henna Räty, joka 
tuli jatkamaan TOSin laatimista. 
Henna otti vastuun TOSin laatimi-
sesta ja aikatauluissa pysymisestä. 
Hennan lisäksi muut asiakirjahal-
linnon suunnittelijat osallistuivat 
TOSin laatimiseen työtilanteidensa 
mukaan, koska Hennalla oli vastuul-
laan muitakin tehtäviä. 

TOSin laatiminen käytän-
nössä

Uusina kelalaisina (Piia vuonna 2015 
ja Henna vuonna 2018) aloitim-
me TOS-työn tutustumalla Kelan 
tehtäviin sekä Kelaan organisaatio-
na. Tutustuimme myös HALLAS-
hankkeeseen ja sen tavoitteisiin. 
Keväällä 2015 käytännön TOS-työ 
alkoi yhteydenotolla Kelan sillois-
ten osastojen ja vakuutuspiirien 
johtoon, ja pyysimme heitä nimeä-

Piia   
Kaikkonen
Palvelupäällikkö
Kela
Asiakirjapalvelut

Henna   
Räty
Suunnittelija
Kela
Asiakirjapalvelut
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mään yksiköistään yhteyshenkilöt 
TOS-työhön. Yhteyshenkilöjen 
avustuksella kartoitimme Kelan 
hallinnollisia tehtäviä. Yhteyshenki-
löiltä saimme myös tiedon tehtä-
vien substanssiasiantuntijoista, jos 
yhteyshenkilö ei itse ollut se, joka 
tiesi asiasta syvällisemmin. 

Ennen substanssiasiantuntijoiden ta-
paamista tutustuimme tehtävään ja 
sen kulkuun sekä laadimme alusta-
van TOS-kuvauksen tehtävästä. Ke-
lassa ei ollut tiedonohjausjärjestel-
mää, joten TOSia laadittiin JHS191-
excel -pohjalle.  Asiantuntijan kanssa 
kävimme läpi tehtävän kulun, siinä 
syntyvät asiakirjalliset tiedot sekä 
näiden metatietoja. Usein yksi 
palaveri substanssiasiantuntijoiden 
kanssa ei riittänyt, vaan tapaamisia 

tarvittiin useampia, jotta TOS-kuva-
us saatiin hiottua kohdilleen. Mo-
nista tehtävistä tuli järjestää myös 
palavereja sekä substanssiasiantun-
tijoiden että tehtävästä vastanneen 
yksikön johdon kanssa, jotta pro-
sessien kulku käytäntöineen sekä 
asiakirjallisen tiedon tallennuspaikat 
(tuleva asianhallintajärjestelmä vs. 
muu järjestelmä) tuli sovittua. 

Kävimme läpi TOSiin liittyviä lin-
jauksia ja kysymyksiä Kelan asia-
kirjahallinnon (mm. Kelan arkis-
topäällikkö ja asiakirjahallinnon 
suunnittelijat) kanssa. TOS-projektin 
projektipäällikkö ja myöhemmin 
asiakirjahallinnan palvelujen pää-
tuoteomistaja raportoi TOSin 
etenemisestä HALLAS-hankkeen 
hankeryhmälle. TOS-työllä ja koko 

HALLAS-hankkeella oli vahva Kelan 
johdon tuki. Tämä näkyi mm. siinä, 
että hankkeen alkuaikoina yksi 
Kelan johtaja oli mukana HALLAS-
hankkeen hankeryhmässä. 

Panostaminen viestintään

HALLAS-hankkeessa olemme pit-
kin matkaa panostaneet hankkeesta 
viestimiseen, jotta kelalaisilla olisi 
tieto tulevasta uudistuksesta ja sen 
tuomista muutoksista hallinnol-
liseen asiakirjahallintaan ja käsit-
telijöiden työhön. Olemme myös 
huomioineet viestinnän erilaiset 
tarpeet organisaation eri tasoilla. 
TOSin laatimiseen ja hyväksyntään 
liittyen olemme keskustelleet Kelan 
johdon kanssa, pitäneet infotilai-
suuksia ja julkaisseet yhteistyössä 

Tiimipäällikko Piia Kaikkonen ja suunnittelija Henna Räty.
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Kelan viestinnän kanssa uutisia Ke-
lan sisäisessä intranetissä. Olemme 
tiedottaneet TOSista myös erilais-
ten verkostojen kautta, kuten ensin 
TOS-yhteyshenkilöiden ja sittem-
min asiakirjahallinnon yhteyshenki-
löiden kautta. 

Kela on suuri organisaatio ja kai-
kesta viestinnästä huolimatta tieto 
TOSin laatimistyöstä ei etenkään 
hankkeen alkuaikoina saavuttanut 
läheskään kaikkia. TOSia laatiessa 
monet palaverit substanssiasiantun-
tijoiden kanssa alkoivat sillä, että 
saimme kertoa tulevasta uudistuk-
sesta juurta jaksaen alkaen HAL-
LAS-hankkeen kokonaisvaltaisesta 
uudistuksesta ja päättyen TOS-työn 
rooliin uudistuksessa.  Aina emme 
välttämättä päässeet ensimmäisen 
kokouksen aikana ollenkaan sen 
tehtävän pariin, mitä oli ollut tarkoi-
tus käsitellä. 

Haasteita TOS-työssä

Asiakirjahallinnon resurssien vähyy-
den lisäksi TOSin laatimisessa oli 
monia muitakin haasteita ja TOSin 
laatiminen osoittautui pian odotet-
tua suuremmaksi työksi monesta-
kin syystä.

Kelan tehtäväluokitus

Tehtäväluokituksen laatiminen 
Kelan hallinnollisille tehtäville oli 
odotettua suuritöisempi tehtävä. 
Kelassa käytössä ollut hallinnollis-
ten tehtävien tehtäväluokitus ei 
vastannut nykyajan tarpeita, eikä se 
kattanut kaikkia hallinnollisia tehtä-
viä. Tehtäväluokitus oli luotu vuo-
situhannen alussa silloin hankitun 
diaarin tarpeita ajatellen. Se ei ollut 
täysin tehtäväperusteinen, vaan 
osassa tehtävistä oli huomioitu se, 
minkälaisen organisaation aloittees-

ta asia tuli Kelassa vireille. Lisäksi 
Kelan dokumenttiarkisto DARKissa 
oli käytössä toinen, hieman diaarista 
poikkeava tehtäväluokitus.  Diaari ja 
DARK ovat Kelan nykyisiä kirjaa-
misjärjestelmiä, jotka uusi asianhal-
lintajärjestelmä tulee korvaamaan.

Laadimme Kelalle uuden tehtä-
väluokituksen kuntien yhteisen 
tehtäväluokituksen pohjalta. Muok-
kasimme kuntien yhteistä tehtä-
väluokitusta Kelan tarpeiden ja 
tehtävien mukaan. Uusi tehtäväluo-
kitus ei valmistunut kerralla, vaan 
tehtäväluokitusta muokattiin ja 
uusia tehtäväluokkia lisättiin tehtä-
väluokitukseen samalla, kun TOS-
kuvauksia laadittiin ja tieto Kelan 
hallinnollisista tehtävistä lisääntyi. 
Kävimme tehtäväluokituksen laati-
misesta useita palavereja eri aikoina 
niin substanssiasiantuntijoiden kuin 

Osa eräästä JHS191-excelille laaditusta TOS-kuvauksesta.
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kuitenkaan kattaneet läheskään 
kaikkia hallinnollisia tehtäviä ja asia-
kirjoja ja lisäksi nämä AMSit olivat 
osittain vanhentuneita. 

TOS kuvaamaan tavoitetilaa

TOSia ei laadittu kuvaamaan sen 
hetkistä nykytilaa, vaan tulevaa 
tavoitetilaa, jolloin asianhallintajär-
jestelmä ja uusi asiakirjahallinnan 
toimintamalli olisivat käytössä. 
Tämä toi monenlaisia haasteita 
TOSin laatimiselle. Uusi asiakir-
jahallinnan toimintamalli oli vasta 
suunnitteluvaiheessa ja hankittavan 
asianhallintajärjestelmän toiminnal-
lisuuksista ei ollut vielä tietoa, joten 
oli haastavaa ja osin myös mahdo-
tonta kuvitella, miten eri prosessit 
toteutuisivat tulevaisuudessa.

Kelassa ei ole käytössä modernia 
asianhallintajärjestelmää hallinnolli-
sille asioille, vaan asioita ja asioiden 
käsittelytietoja kirjataan diaarijär-
jestelmään ja asiakirjat tallennetaan 
dokumenttiarkisto DARKiin. Diaa-
riin ja DARKiin viedään kuitenkin 
vain pieni osa hallinnollisista asioista 
ja osa hallinnollisista asioista toteu-
tetaan yhä paperiprosesseina ja osa 
viedään muihin järjestelmiin, kuten 
Kelan sisäiseen intranetiin, Sinettiin. 
Uuteen hankittavaan asianhallin-
tajärjestelmään on tarkoitus viedä 
laajasti erilaisia hallinnollisia asioita, 
kuten kaikki Diaarissa ja DARKissa 
käsitellyt asiat ja asiakirjat, paperil-
la toteutettavat hallinnolliset asiat 
sekä suuri osa muihin järjestelmiin 
vietävistä asioista. 

asiakirjahallinnon asiantuntijoiden-
kin kanssa.

Rajaus TOSiin kuuluvista tehtävistä

TOSia laadittaessa oli myös tehtävä 
rajaus siitä, mitkä Kelan tehtävät 
ovat hallinnollisia tehtäviä. Koska 
tarve AMS-/TOS-tietojen laatimi-
selle oli hyvin laaja, päädyimme 
sisällyttämään Kelan hallinnollisten 
tehtävien TOSiin kaikki Kelan tehtä-
vät lukuun ottamatta etuusratkaisu-
työn tehtäviä. Kelan hallinnollisten 
tehtävien TOS tuli siis käsittämään 
mm. yleishallinnon asiat, henkilöstö-
asiat, talousasiat, etuuksiin liittyvät 
hallinnolliset asiat sekä Kanta-
palvelujen hallinnolliset asiat. TOSiin 
päädyttiin kuvaamaan kaikki hallin-
nolliset tehtävät riippumatta siitä, 
missä järjestelmissä niiden käsittely 
toteutettiin. 

Vaikka pääsääntö oli, että hallinnol-
listen tehtävien TOSiin ei kuvattu 
etuusratkaisutyön tehtäviä, sinne 
päädyttiin kuvaamaan ne etuusrat-
kaisutyön tehtävät, jotka tullaan 
käsittelemään Hallas-asianhallinta-
järjestelmässä. Etuusratkaisutyön 
tehtävät käsitellään pääasiassa 
etuusjärjestelmissä, mutta jotkut 
etuustehtävät toteutetaan yhä pa-
periprosesseina ja HALLAS-hank-
keen tarkoituksena on digitalisoida 
myös nämä prosessit. 

Säilytysaikatietojen puuttuminen

Kaikista Kelan hallinnollisista asia-
kirjoista ei ollut saatavilla säilytys-
aikatietoja, koska Kelan kaikista 
hallinnollisista tehtävistä ei oltu laa-
dittu arkistonmuodostussuunnitel-
maa (AMS). Monen tehtävän koh-
dalla jouduttiin aloittamaan melkein 
tyhjästä. Kelassa oli laadittu vuositu-
hannen vaihteen jälkeen muutama 
osastokohtainen AMS, jotka eivät 

Ote osasta tehtäväluokitusta.
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Asioiden käsittely- ja arkistointipai-
kan muuttuminen asianhallintajär-
jestelmäksi tulee luultavasti tuo-
maan ainakin osaan asioiden käsit-
telyprosesseista muutoksia, joista 
meillä ei ole vielä tietoa.  Tarvittavat 
muutokset tullaan tekemään TO-
Siin, kun meillä on tieto tulevasta 
järjestelmästä ja tulevasta toiminta-
mallista. 

Organisaatiouudistukset ja toimi-
henkilöiden liikkuvuus 

Vuoden vaihteessa 2015-2016 
Kelassa toteutettiin suuri organisaa-
tiouudistus. Organisaatiouudistus 
vaikutti TOSin laatimiseen monella 
tavalla. TOS-yhteyshenkilöt nimet-
tiin uudelleen ja niihin tuli paljon 
muutoksia, koska monen toimen-
kuvat muuttuivat. Organisaatio-
muutoksen myötä myös moniin jo 
kuvattuihin tehtävien käsittelypro-
sesseihin tuli muutoksia, joten ne 
piti tarkastaa ja tehdä tarvittavat 
muutokset. Kelassa tehtiin myös 
vuosina 2018 ja 2019 kohtalaisen 
isoja organisaatiomuutoksia, joilla 
oli vaikutuksia TOSin sisältöön. 

Kelan toimihenkilöiden liikkuvuus 
niin Kelan sisällä kuin Kelan ja mui-
den organisaatioiden välillä vaikutti 
myös TOS-työhön. Substanssiasian-
tuntijat vaihtuivat kohtalaisen usein 
muulloinkin kuin vain organisaatio-
uudistusten aikana. TOSia laaditta-
essa uuden substanssiasiantuntijan 
kanssa tuli usein uudestaan kertoa 
TOSin laatimisen merkityksestä ja 
koko HALLAS-hankkeesta. Usein 
selvisi myös, että tehtävään nimet-
ty yhteyshenkilö ei oikeasti ollut 
prosessin paras asiantuntija, joten 
tämäkin asetti haasteita ajankäytöl-
lisesti, kun oikeita henkilöitä jäljitet-
tiin prosessin kuvaamista ajatellen.

TOS-tiedot ehtivät vanhentua

Oman haasteensa TOS-työlle loi 
myös se, että TOSin laatiminen kesti 
ajallisesti kauan, useamman vuoden 
ajan.  Aiemmin laaditut TOS-kuvauk-
set alkoivat vanhentua, koska usei-
siin hallinnollisiin prosesseihin ehti 
tulla muutoksia ennen kuin TOS 
saatiin Kelassa hyväksyttyä. Kaikki 
kuvaukset tuli tarkistaa ja tarvitta-
essa tehdä muutokset kuvauksiin.

TOSin hyväksyminen Ke-
lassa

Kun hallinnollisten tehtävien TOS 
oli valmis, se katselmoitiin laajasti 
Kelassa syksyllä 2019. Ennen kat-
selmointia järjestimme kaksi saman 
sisältöistä infotilaisuutta, joissa 
kerroimme yleisesti HALLAS-hank-
keesta ja TOSista sekä annoimme 
ohjeet TOS-kuvausten lukemiseen 
ja katselmointiin. Kutsuimme info-
tilaisuuksiin mm. TOSin laadintaan 
osallistuneet substanssiasiantuntijat, 
asiakirjahallinnon yhteyshenkilöt, 
tulosyksiköiden johtajat, toiminnal-
listen yksiköiden johtajat, sisäisen 
tarkastuksen päällikön ja yksiköiden 
päälliköt. Samoja henkilöitä pyydet-
tiin osallistumaan omien vastuu- ja 
osaamisalueidensa osalta TOSin 
katselmointiin. Katselmointipyyntöä 
pyydettiin myös lähettämään tar-
vittaessa eteenpäin. Saimme paljon 
katselmointikommentteja ja teim-
me niiden pohjalta joitakin muutok-
sia TOS-kuvauksiin. 

Katselmointikommenttien pohjalta 
tekemiemme muutosten jälkeen 
olimme valmiit hyväksyttämään 
TOSin Kelassa. Esittelimme TOSin 
tulosyksiköiden johtajille, toimin-
nallisten yksiköiden johtajille sekä 
sisäisen tarkastuksen päällikölle, ja 
esittelyjemme jälkeen he hyväksyi-
vät TOSin omien vastuualueidensa 

osalta. Kelan pääjohtaja hyväksyi 
TOSin kokonaisuudessaan esitte-
lymme jälkeen alkuvuonna 2020.

Fiilikset TOSin laadinnasta

TOSin laatiminen ei olisi ollut mah-
dollista ilman Kelan asiantuntijoiden 
työpanosta ja johdon tukea. Kelassa 
ymmärrettiin hallinnollisen asiakir-
jahallinnon uudistamisen merkitys 
ja yhteistyö toimi hyvin.

Jos TOS-työ aloitettaisiin Kelassa 
nyt, joitakin asioita kannattaisi teh-
dä toisella tavalla.  Asiakirjahallinnan 
resursointiin tulisi panostaa enem-
män. Työhön kannattaisi resursoida 
vähintään kaksi päätoimista TOS-
laatijaa ja lisäksi useita sivutoimisia 
TOSin laatijoita. Näin TOS saataisiin 
laadittua valmiiksi nopeammin, eikä 
ensimmäisenä laaditut osiot ehtisi 
vanhentua. TOSin laadinta kannat-
taisi myös vaiheistaa. Ensimmäisessä 
vaiheessa kuvattaisiin vain tulevassa 
Hallas-asianhallintajärjestelmässä 
käsiteltävät tehtävät ja toisessa 
vaiheessa keskityttäisiin kuvaamaan 
muut hallinnolliset AMS-tiedot. 

TOS-työ jatkuu edelleen Hallas-
asianhallintajärjestelmän käyt-
töönoton lähestyessä. TOS-tietoja 
muokataan mahdollisuuksien 
rajoissa järjestelmän käyttäjiä 
paremmin palveleviksi, jotta järjes-
telmän käyttö olisi mahdollisimman 
sujuvaa. Kansallisarkiston tuleva 
seulontapäätös tulee myös mahdol-
lisesti vaikuttamaan Kelan tiedo-
nohjaussuunnitelman sisältöön. 
TOS-työ tulee jatkumaan Kelassa 
etuusratkaisutyön tehtävien osalta. 
Etuus-TOS-työssä tuotetaan etuus-
ratkaisutyön tehtäville ajantasaiset 
TOS-tiedot.
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ARKISTOT

Sosiaalista mediaa talteen?

Kuvittele tilanne, jossa 
haluaisit säilöä oman so-
siaalisen median sisältösi 
jälkipolville. Ensimmäi-

senä tulee mieleen, että siellähän 
kaikki on internetin ihmemaassa, 
ikuisesti, niin sanotaan. Asia ei 
ole näin, mistä muistutuksena 
esim. Yahoo Groups!, jonka pe-
lastusoperaatiota käsiteltiin tar-
kemmin Failin numerossa 1/2020.

Jos haluat säilöä oman käyttöhis-
toriasi talteen, se onnistuu hel-
pohkosti lataamalla tiedot omalta 
tililtäsi. Tällä hetkellä esimerkiksi 
Twitterissä voi tehdä näin enintään 
kaksi kertaa vuodessa. Saat pakatun 
tiedoston sähköpostiisi. Purettu-
asi tiedoston huomaat, että se on 
JSON-formaatissa, ei siis mitenkään 
helppolukuisessa muodossa. Oman 
twiittihistorian pitkäaikaistallenta-
minen on asia erikseen. Käyttötar-
koitus on eri kuin alkuperäisellä si-
sällöllä. Uudelleentwiittaukset ovat 

jonkun toisen tuottamaa sisältöä, 
joten niitä ei tule tallentaa luvatta. 
Jotta oma aineisto olisi jälkipolvien-
kin luettavissa, se tulisi vielä saattaa 
pitkäaikaistallennusmuotoon. Tässä 
vaiheessa useimmilla saattavat usko 
ja taidot loppua.  

Sosiaalisen median käyttö ei ole 
ainakaan vähenemään päin, ja siksi 
sen talteenottoa on pohdittava ja 
edistettävä. Digitaliassa vuosina 
2019–2021 toteuttavassa Digitaali-
nen avoin muisti (DAM) -hankkees-
sa yksi työpaketeista omistautuu 
tälle aiheelle. Sosiaalinen media on 
jo arkipäivää eri viranomaistahojen 
tiedottamisessa ja asiakaspalvelussa. 
Esimerkiksi Kuntaliitto ja suuret 
kaupungit ovatkin ilmaisseet kiin-
nostuksensa Twitter-sisällön tal-
teenottoon.

Eri kokoisilla kunnilla on vaihteleva 
määrä resursseja arkistoinnissa. Var-
sinkaan pienimmissä kunnissa tus-
kin on intoa tai aikaa miettiä sosiaa-
lisen median pitkäaikaistallennusta. 

Kuntien taloudellisen tilanteen 
huomioon ottaen lisäkustannuksia-
kaan ei kaivata. Niinpä lähtökohtana 
on ollut selvittää, voidaanko twiit-
tejä kerätä ja tallentaa keskitetysti, 
mieluiten avoimen lähdekoodin 
työkaluilla. Twitter tarjoaa API:n, 
jonka kautta yksittäisiä twiittejä voi 
koota ilmaiseksi, kunhan hankkii ns. 
Developer-tilin. Tilillä on toki rajoi-
tuksia, mutta tällä pääsimme alkuun.

Kuntakohtaisesti twiittejä on tal-
lennettu organisaatioiden virallisilta 
tileiltä. Luottamushenkilöiden ja 
johtavien virkamiesten tilit vaatisi-
vat henkilökohtaisen suostumuksen, 
mihin emme ole ryhtyneet, eikä ai-
hettakaan tässä vaiheessa ole. Twiit-
tejä riittää testiaineistoksi virallisilta 
tileiltäkin. Isoimmilla kaupungeilla 
voi olla useita virallisia tilejä.

Ratkaisun tulee olla sellainen, että 
tallennettavia tilejä voidaan lisätä, 
poistaa ja hallinnoida keskitetysti. 
Tätä varten on kehitteillä web-
pohjainen käyttöliittymä. Noin 

Teemu
Hänninen
IT-asiantuntija
Xamk
Digitalia

Tuomo
Räisänen
IT-asiantuntija
Xam
Digitalia
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sadalla kunnalla on vähintään yksi 
tili. Käyttöliittymässä on listattu 
kaikki kunnat, joilla on Twitter-tilejä, 
ja nämä tilit löytyvät viereisestä 
pudotusvalikosta, johon käyttäjä voi 
myös lisätä tilejä. Tietokannat ni-
mettiin kaupunkien nimien mukaan. 
Yhden kaupungin tietokannassa voi 
olla useita tilejä.

Tätä kirjoitettaessa syksyllä 2020 
olemme kokeiluluonteisesti kerän-
neet runsaat 200 000 twiittiä.

Tekninen ratkaisu perustuu olen-
naisesti ajastukseen sen sijaan, että 
seurattaisiin reaaliaikaisesti, milloin 
kukakin twiittaa. Tilejä käydään 
säännöllisesti läpi ja otetaan talteen 
uudet twiitit. Samalla päivittyvät 
esimerkiksi tykkäysten määrät ja 
muut ns. metriikat twiitistä. Kokei-
lujen perusteella näyttää siltä, että 
parin tuhannen twiitin keräämi-
nen tunnissa onnistuu normaalilla 
PC:lla vaivattomasti. Koska twiittien 
kokonaismäärä päiväkohtaisesti on 
korkeintaan muutamia satoja, niin 
Developer-tilin rajoitukset eivät ke-
räämisen suhteen ole vielä ongelma. 

Tilien alustusten suhteen rajat sen 
sijaan tulevat vastaan. Taaksepäin 
voimme kerätä vain reilut 3000 
twiittiä. Suomessa on jo kuntatilejä, 
jossa tämä määrä reippaasti ylittyy. 
Tähän on suunnitteilla ratkaisu, 
jossa tilin omistaja toimittaa meille 
itse lataamansa datan ja suoritam-
me sitten migraation. Tämä on vielä 
TODO-listalla hankkeessamme. 
Mutta lopputulema voisi olla, että 
tilinomistaja antaa meille luvan tal-
lennukseen, toimittaa kerran oman 
twiittaushistoriansa, ja sen jälkeen 
homma toimisi automaattisesti.

Koska aineisto tallennetaan tieto-
kantoihin, voidaan siihen kohdistaa 
hakuja, mikä saattaisi kiinnostaa 
esimerkiksi tutkijoita ja kuntavies-
tijöitä. Tämän jätämme kuitenkin 
tässä vaiheessa mahdollisissa jat-
kohankkeissa toteutettavaksi.  

Mitä ratkaisumme sitten maksaisi 
kunnille? Käyttämämme ohjelmis-
tot ovat ilmaisia, laitteistoja on 
kuitenkin ylläpidettävä. Sen suh-
teen puhutaan tilikohtaisesti ehkä 
kymmenistä euroista vuodessa. 
Hinnan ratkaisee lopullisesti se, 
kuinka paljon ohjelmiston ylläpito 
vaatii ihmistyötä. Selvitämme asiaa.

Lisätietoja Twitter-tallennusratkaisusta 
saa jutun kirjoittajilta Digitaliasta.

Liikearkistoyhdistyksen toiminta-
ajatuksena on kehittää yritysten 
ja muiden elinkeinoelämän yhtei-
söjen ja organisaatioiden tietojen 
hallintaa, palvelua ja arkistointia. 
Yhdistyksen päämääränä on edus-
taa alan korkeinta asiantuntemus-
ta Suomessa ja toimia siten, että 
jäsenyhteisöjen asiakirjahallinto ja 
arkistotoimi on mahdollisimman 
hyvin hoidettu. 

Liikearkistoyhdistys ry on perus-
tettu vuonna 1960.

Jäsenkunnan ammattitaidon ja 
asiakirjahallinnon osaamisen kehit-
tämiseksi yhdistyksellä on koulu-
tus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

Yhdistyksellä on myös neuvonta- 
ja konsultointipalvelua sekä laajat 
yhteydet alan pohjoismaisiin sekä 
muihin kansainvälisiin sisaryhtei-
söihin ja organisaatioihin.

Jäsentoimintana yhdistys järjes-
tää retkiä ja tutustumiskäyntejä 
sekä muuta jäsenistöä lähentävää 
toimintaa. 

Jäsenet saavat neljästi vuodessa 
ilmestyvän Faili-lehden, alennusta 
koulutusmaksuista sekä mahdol-
lisuuden osallistua yhdistyksen 
järjestämiin retkiin sekä muuhun 
toimintaan.

Yhdistyksen jäseneksi voit liittyä 
ottamalla yhteyttä sihteeriin Toni 
Suutariin, 044 5512029, sihteeri@
liikearkistoyhdistys.fi, tai hallituksen 
jäseniin.

LIIKEARKISTO-    
YHDISTYS
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ARKISTOT

Kansallisarkisto uudistaa seulonta- 
ja arvonmäärityspolitiikkaansa

Kansallisarkiston keskei-
nen yhteiskunnallinen 
tehtävä on arkistolain 
(831/1994 8 ja 11 §) 

nojalla määritellä, mitkä julkisen 
hallinnon tuottamat asiakirjatie-
dot on säilytettävä pysyvästi ja 
missä muodossa osana kansallis-
ta asiakirjallista kulttuuriperin-
töä.  Arvonmääritys- ja seulonta-
toiminta on perustunut vuonna 
2012 vahvistettuihin seulontapo-
litiikka ja -strategia-asiakirjoihin 
(AL/21220/07.01.03.00/2012). 
Seulontapolitiikka-asiakirja on il-
maissut Kansallisarkiston arvon-
määritys- ja seulontatoiminnalle 
asettamat tavoitteet. Seulon-
tastrategia puolestaan on ilmais-
sut Kansallisarkiston arvonmää-
rityksessä ja seulonnan menetel-
mät ja sitä ohjaavat periaatteet 
ja kriteerit. Asiakirjat ovat ohjan-
neet myös viranomaisia, kun ne 
ovat tehneet Kansallisarkistolle 
seulontaesityksiä pysyvästi säily-
tettävistä asiakirjatiedoista.

Uudistamisen lähtökohtia

Seulontapolitiikka ja -strategia-asia-
kirjoja on uudistettava Euroopan 
Unionin yleisen tietosuoja-asetuk-

sen (679/2016), kansallisen tieto-
suojalain (1050/2018), tiedonhallin-
talain (906/2019) voimaantulon ja 
erityisesto julkishallinnon digitalisoi-
tumisen vuoksi. Myös 2010-luvun 
yhteiskunnalliset muutokset kuten 
sosiaalinen media, vaatimukset kan-
salaisten ja väestöryhmien osallista-
misesta ja julkishallinnon toiminnan 
läpinäkyvyydestä on syytä ottaa 
huomioon.

Nyt vielä vahvistamaton arvonmää-
ritys- ja seulontapolitiikka-asiakirja 
on luonteeltaan säilyttämisstrategia 
ja julkilausuma. Politiikka koskee 
yksinomaan julkishallinnon asia-
kirjatietojen arvonmääritystä ja 
seulontaa. Viranomaiset ja julkista 
tehtävää hoitavat yksityiset toimijat 
voivat hyödyntää politiikan periaat-
teita silloin, kun ne tekevät Kan-
sallisarkistolle esityksiä pysyvästi 
säilytettävistä asiakirjatiedoistaan. 
Yksityiset toimijat voivat soveltaa 
asiakirjan periaatteita myös muiden 
kuin julkisten tehtävien asiakirja-
tietojen arvonmäärityksessä. Yksi-
tyisarkistojen hankinta sinänsä on 
rajattu politiikan ulkopuolelle. 

Politiikassa on säilytetty Suomen 
arvonmääritys- ja seulontape-
rinteen kestävimmät osat kuten 
ennakkoseulonta (proaktiivinen 
arvonmääritys), yhteistyö viran-
omaisten kanssa ja asiakirjatiedon 
elinkaaren hallinnan jatkumomalli. 
Julkishallinnon digitalisoituminen on 
lisännyt jatkumomallin, ennakko-
seulonnan ja viranomaisten kanssa 
tehtävän yhteistyön merkitystä.  

Arvonmäärityksen tavoitteet, teo-
riaperusta ja arvopohja on säily-
tetty, mutta ilmaistu suoremmin ja 
laveammin.

Kansallisarkiston arvonmääritys- ja 
seulontatoiminnan lähtökohta on 
edelleen, että julkishallinnon mer-
kittävät asiakirjatiedot arkistoidaan 
tutkimuksellisia ja muita yhteiskun-
nallisia käyttötarpeita varten. Tavoit-
teena on, että koko yhteiskunta ja 
sen kehitys on samalla intensiteetil-
lä ja edustavuudella dokumentoitu 
arkistoiduissa asiakirjatiedoissa. 
Tavoitteena on myös, että alkujaan 
digitaaliset asiakirjatiedot säilyte-
tään pysyvästi, arkistoidaan digitaali-
sessa muodossa. 

Politiikka edistää avoimuutta ja läpi-
näkyvyyttä korostamalla arvonmää-
rityksen ja seulonnan ratkaisujen 
perustelemista ja esittämällä, että 
Kansallisarkisto asettaa merkittä-
vimpien ja laaja-alaisempien seu-
lontapäätösten luonnokset yleisesti 
lausuttaviksi. 

Käsitteet on saatettava 
ajan tasalle

Politiikka-asiakirjan laadinnan suu-
rimpia ongelmia on arkistolain ja 
uudemman lainsäädännön välinen 
epäsuhta.  Arkistolaki on pahasti 
vanhentunut teknisesti ja käsitteel-
lisesti. Tietosuojalainsäädäntö ja 
tiedonhallintalaki ovat tuoneet suo-
malaiseen asiakirjahallintaan uusia 

Tytti 
Voutilainen
Erityisiantuntija
Kansallisarkisto
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käsitteitä ja ajattelutapoja.1 Esimer-
kiksi keskeiset käsitteet ”säilyttä-
minen”, ”pysyvä säilyttäminen”, ” 
arkistointi” ja ”arkisto” eivät vastaa 
arkistolain vastaavia käsitteitä ei-
vätkä sitä, miten ne on ymmärretty 
Suomessa ennen tiedonhallintalakia. 
Tästä seuraa tulkintaongelmia, jotka 
toivottavasti ratkeavat arkistola-
kia uudistettaessa. Käsiteongelma 
ratkaistiin siten, että politiikka-asia-
kirjassa edellä mainittuja käsitteitä 
käytetään tietosuoja-asetuksen ja 
tiedonhallintalain tarkoittamassa 
merkityksessä.

1 Pekka Henttonen on kiinnit-
tänyt huomiota tähän esimerkiksi 
Failin numeroon 3/2018 sisältyvässä 
puheenvuorossaan ja artikkelissaan 
”Changing Finish archval legialation: 
substantial changes in the shadow of 
EU regulations”,  Atlanti, vol. 28, n. 2, 
2018, pp. 53–59.

Henkilötietojen arkistointi 
ja yleinen etu

Unionin tietosuoja-asetus ja kansal-
linen tietosuojalaki ovat nostaneet 
henkilötiedot arvonmäärityksen ja 
seulonnan keskiöön, minkä vuok-
si politiikkaan kirjoitettiin oma 
luku henkilötietojen arkistoinnis-
ta. Henkilötietoja ei pidä säilyttää 
tarpeettomasti eikä tarpeettoman 
pitkään, mutta tietosuoja-asetus ja 
tietosuojalaki mahdollistavat henki-
lötietojen arkistoinnin yleisen edun 
mukaisessa arkistointitarkoituk-
sessa. Eikä tule unohtaa sitä, että 
Suomen perustuslaki (731/1999) 
turvaa tieteen ja taiteen vapauden 
sekä sananvapauden. Niinpä luvussa 
tarkastellaan henkilötietojen merki-
tystä tutkimukselle ja asiakirjalliselle 
kulttuuriperinnölle. Tietosuojalain-

säädäntö ei määrittele yleisen edun 
mukaisia arkistointitarkoituksia, 
mutta politiikka-asiakirja ehdottaa, 
että siinä kuvatut arvonmäärityksen 
tavoitteet, menetelmät ja kriteerit 
ja niiden perusteella annetut seu-
lontapäätökset ilmentävät yleistä 
etua. 

Makroseulonnan ja kriteeri-
en kehittäminen

Arvonmääritys- ja seulontapoli-
tiikan uudistamisen tavoitteita oli 
myös kehittää makroseulonnan 
mallia ja kriteereitä niin, että entistä 
monimuotoisempien digitaalisten 
asiakirjatietojen ja aineistojen ar-
vonmääritys on helpompaa.  Ar-
vonmääritys tapahtuu usein yhden 
julkishallinnon toimijan tasolla, 
mutta julkishallinnossa on tehtäviä, 
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joita hoitaminen kuuluu usealle 
toimijalle. Saman tehtävän hoidossa 
voidaan käyttää useita erilaisia tie-
tojärjestelmiä, mistä seuraa asiakir-
jatietojen päällekkäistä säilyttämistä 
ja päällekkäisiä säilyttämiskustan-
nuksia. 

Kansallisarkisto on pyrkinyt aiem-
paa väljempään ja joustavampaan 
makroseulontaan, jossa arvon-
määrityksen kohteena ovat aluksi 
tehtävät, toimintaympäristöt ja –
prosessit. Tehtäväanalyysissa tarkas-
tellaan kokonaisvaltaisesti tehtävien 
yhteiskunnallista merkitystä, toimin-
taympäristön toimijoita, toiminnan 
kohteita ja ilmiöitä sekä toimin-
taprosesseja.  Analyysin tuloksena 
voidaan tunnistaa myös ne tehtävät, 
joiden yhteydessä ei kerry arkistoi-
tavia asiakirjatietoja. 

Tehtäväanalyysia seuraa tietoaineis-
tojen informaatioarvon analyysi, 
jossa tunnistetaan aineiston tärkein 
tietosisältö ja arvioidaan niiden 
käyttötarpeita. Säilytysmuodon 
analyysissa määritellään arkistoita-
vien asiakirjatietojen säilytysmuoto. 
Viimeksi arvioidaan kustannusteki-
jöiden vaikutus arvonmääritykseen 
ja säilytysmuodon valintaan. Kustan-
nustekijät eivät kuitenkaan ensisi-
jaisesti ratkaise, mitkä asiakirjatie-
dot arkistoidaan, mutta ne antavat 
lisäperusteita arvonmääritykseen ja 
säilytysmuodon valintaan.

Arvonmäärityksessä on siis neljä 
analyysitasoa, joissa sovelletaan eri 
kriteeriryhmiä. Kukin kriteeriryhmä 
sisältää eri kriteerejä ja näkökulmia. 
Politiikka-asiakirja kuvaa kunkin kri-
teeriryhmän sisältöä ja tarkoitusta, 
ja esittää esimerkkejä ja näkökohtia 
niiden soveltamiseen. 

Arvonmäärityksessä on hyvä so-
veltaa kriteerejä edellä kuvatussa 
järjestyksessä, joka ei kuitenkaan 

ole tärkeysjärjestys. Kriteerit eivät 
sulje toisiaan pois, vaan täydentä-
vät toisiaan. Arvonmäärityksessä 
ja seulonnassa on tärkeää ottaa 
huomioon useita näkökohtia ja 
soveltaa eri kriteerejä tapauskoh-
taisesti. 

Poliikka voimaan ja käyt-
töön ensi vuoden alussa

Arvonmääritys- ja seulontapoli-
tiikka vahvistetaan tämän vuoden 
lopussa. Kansallisarkisto jatkaa ar-
vonmääritys- ja seulontatoiminnan 
kehittämistä. Politiikka-asiakirjan 
tueksi tarvitaan käytännön sovel-
tamisohjeita. Lisäksi politiikan laa-
dinnan yhteydessä todettiin useita 
kehittämiskohteita kuten tehtävien 
yhteiskunnallisten merkityksen 
arvioinnin systematisointi.  Arvon-
määrityksen ja seulonnan kehittä-
minen olisi tukevammalla pohjalla, 
jos arvonmäärityksen ja seulonnan 
teorioista ja menetelmistä olisi 
enemmän tieteellistä tutkimusta. 
Tutkimuksen edistämisen tulisi olla 
koko arkistokentän yhteinen asia.  

FAILI
Faili on Liikearkistoyhdistyksen 
julkaisema ainoa suomalainen 
asiakirja- ja tiedonhallinnan sekä 
arkistoinnin ammattilehti. 

Faili kertoo neljästi vuodessa 
monipuolisesti alan koti- ja ulko-
maisista tapahtumista, ihmisistä 
ja ilmiöistä sekä tutkimuksesta ja 
koulutuksesta. 
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teisöjäsenmaksuun sisältyy kaksi 
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Laajennettu Elonet-palvelu on 
Vuoden arkistoteko 2020

ARKISTOT

Vuoden arkistoteko 
-palkinnot jaettiin tänä 
vuonna perinteiseen 
tapaan Arkistoyhdis-

tyksen syysseminaarin yhteydes-
sä. Palkinnot jaettiin kuitenkin 
ensimmäistä kertaa historiansa 
aikana virtuaalisesti, sillä syysse-
minaari järjestettiin koronavirus-
tilanteen takia webinaarina.

Vuoden arkistoteon valinnan 
suorittaa Arkistojen Päivän työryh-
mä.  Arkistoteko-palkinnon lisäksi 
raati voi harkintansa mukaan jakaa 
kunniamainintoja. Tänä vuonna raati 
vastaanotti yhteensä seitsemän eh-
dotusta vuoden arkistoteoksi. 

Vuoden 2020 arkistoteoksi palkin-
toraati nimesi yksimielisesti Kan-
sallisen audiovisuaalisen instituutin 
(KAVI) joulukuussa 2019 avaaman 
uudistetun ja laajennetun Elonet-
palvelun (https://elonet.finna.fi/).

Elonetin taustaa

Uudistetun Elonet-palvelun kehittä-
misprosessin lähtökohtana voidaan 
pitää vuotta 2010, jolloin silloinen 

Kansallinen audiovisuaalinen arkisto 
(KAVA) allekirjoitti CSC:n kanssa 
sopimuksen digitoidun elokuvan 
arkiston kehittämisestä. Elokuvia 
alettiin heti alusta lähtien digitoi-
da 4K-laadulla. Kymmenen vuotta 
sitten tätä voitiin pitää rohkeana 
päätöksenä, mutta 4K-laatu on 
myöhemmin osoittautunut KAVI:n 
apulaisjohtaja Mikko Kuutin mukaan 
monta kertaa oikeaksi ratkaisuksi1. 
Sen ansiosta digitointeja ei ole tar-
vinnut tehdä uudestaan, kun käyttä-
jien odotukset videon laadulle ovat 
vuosien varrella muuttuneet.

KAVI:n digitointiprosessissa on kol-
me erillistä työnkulkua: 1) ”suora” 
digitaalinen kopio, joka on värikor-
jattu skannaus ilman muuta korjai-
lua, 2) puoliautomaattisesti restau-
roitu kopio manuaalisella laadunval-
vonnalla, sekä 3) laaja manuaalinen 
restaurointi. Tähän mennessä on 
digitoitu vuosittain noin 50–70 
pitkää elokuvaa sekä lisäksi satoja 
lyhyt- ja dokumenttielokuvia. Suurin 
osa digitoinneista tehdään puoliau-
tomaattisella restauroinnilla, ja vain 
muutama elokuva restauroidaan 
manuaalisesti vuosittain.

Oikeudet elokuviin

Digitaalisen kulttuuriperinnön 
saatavuuden edistämisen suurin 
rajoittava tekijä on usein ollut se, 
etteivät muistiorganisaatiot yleensä 

1 Mikko Kuutti: "From Film to 
Stream – 10 Years in the Making". 
FIAF Journal of Preservation #102. 

omista tekijänoikeuksia aineistoi-
hinsa. Oikeuksien selvittäminen on 
työlästä ja kallista, mikä valitettavan 
usein estää aineistojen levittämi-
sen verkon välityksellä. Nykyisen 
Elonet-verkkopalvelun taustalla 
onkin KAVI:n määrätietoinen työ 
oikeuksien hankkimiseksi. Tällä het-
kellä KAVI omistaa jo noin 450 pit-
kän elokuvan oikeudet sekä lisäksi 
suuren määrän lyhyt- ja dokument-
tielokuvien oikeuksia.

Suomen elokuva-arkisto hankki 
oikeudet Suomi-Filmin dokument-
ti- ja lyhytelokuvakokoelmaan jo 
1980-luvulla, ja vuonna 2001 saatiin 
pidätettyä oikeudet Teuvo Tulion 
koko tuotantoon, kun ohjaaja kuoli 
ilman perillisiä. Puolustusvoimien 
elokuvakokoelma siirrettiin arkis-
toon vuonna 2003. 

Vuonna 2011 KAVA osti oikeudet 
Suomi-Filmin ja Suomen Filmiteol-
lisuuden elokuvakokoelmiin. Lisäksi 
KAVA hankki oikeudet Fenno-Fil-
min, Filmityön, Kinoston, Väinän-Fil-
min ja National-Filmin katalogeihin. 
Näiden sopimusten seurauksena 
KAVI:lla on nykyisin oikeudet suo-
malaisen elokuvan ns. kultakauden 
kahden suuren tuotantoyhtiön sekä 
lisäksi useamman pienemmän yhti-
ön täydellisiin luetteloihin. 

Elonet-tietokanta

Kulttuuriperintöa arkistoitaessa 
on tärkeää, ettei tallenneta pelkäs-
tään teoksia, vaan myös kattavasti 

Juha 
Henriksson
Arkistonjohtaja
Musiikkiarkisto
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metadataa. Suomen elokuva-arkisto 
alkoi julkaista Suomen kansallis-
ta filmografiaa painettuna sarjana 
1980-luvulla. Kaikkiaan julkaistiin 12 
nidettä. 

Elonet-tietokannan ensimmäinen 
sähköinen, julkinen versio julkaistiin 
vuonna 2006. Painetut filmografiat 
digitoitiin ja niiden sisältö siirrettiin 
vähitellen verkkosivustolle. Elonet 
oli aluksi lähes pelkästään tekstiä 
sisältävä tietokanta, jossa oli vain 
noin tusina valokuvaa kustakin elo-
kuvasta. Vuosien varrella on lisätty 
yhä useampia valokuvia, otteita 
elokuvista sekä lyhytelokuvia ja 
uutiskatsauksia. 

elonet.finna.fi

KAVI avasi ensimmäisen kavi.finna.
fi-käyttöliittymänsä vuonna 2018. 
Sen sisältö vastasi aluksi täysin 
KAVI:n vanhaa elonet.fi-palvelua. 

Uusittu elonet.finna.fi-palvelu 
käynnistyi 3.12.2019, ja samalla uusi 
palvelu korvasi kokonaan aikaisem-
man Elonet-sivuston. 

elonet.finna.fi-palvelussa on tällä 
hetkellä katsottavissa noin 300 koti-
maista pitkää elokuvaa sekä tuhan-
sia lyhytelokuvia ja uutiskatsauksia. 
Palvelu sisältää myös runsaasti 
valokuvia ja julisteita.

Uusi Elonet-palvelu on tavoittanut 
suomalaisten sydämet. Heti avaus-
kuukauden aikana joulukuussa 2019 
palvelulla oli noin 600 000 käyttä-
jää, jotka aloittivat 1,5 miljoonaa 
streamausta. Keväällä 2020 palvelun 
merkitys korostui entisestään, sillä 
koronaviruspandemian takia ihmiset 
siirtyivät yhä laajemmin käyttämään 
digitaalista kulttuuriperintöä inter-
netin välityksellä. 

Vuoden arkistoteon perus-
telut

Raati toteaa perusteluissaan: "Ai-
neiston erityinen luonne tekee siitä 
haastavan arkistoitavan ja hallinnoi-
tavan. Palvelu on kuitenkin onnis-
tunut ratkaisemaan käytettävyyden 
ja saatavuuden ongelman, joka on 
usein arkistojen kompastuskiviä. 
Tässä yhteydessä on myös mainit-
tava Kansallisen audiovisuaalisen 
instituutin ennakoiva ote elokuvien 
digitointien osalta, mikä mahdol-
listaa niiden edelleen esittämisen 
valkokankaalla tekniikan muututtua. 
Vuosikymmenten filmografisten 
tietojen keräämis- ja kirjoittamistyö 
yhdistyy korkealaatuisiin digitointei-
hin ja restaurointeihin.

Yksityishenkilöille sekä kulttuuri- ja 
opetuskäyttöön suunnattua Elonet-
ilmaispalvelua kehitetään edelleen, 
mutta se on jo nyt merkittävä kult-
tuuriteko. "

Kuvaruutukaappaus elonet.finna.fi-palvelun hakutuloksista, hakusanalla "Matti Kassila".
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Vuosien 1918–1945 lähetys-
töraporttien verkkojulkaisu

Vuoden arkistoteko -palkintoraati 
päätti lisäksi yksimielisesti antaa 
kunniamaininnan ulkoministeriön 
marraskuussa 2019 internetissä 
julkaisemalle Suomen lähetystöjen 
vuosien 1918–1945 raporttisarjalle 
(https://um.fi/opendata/raporttiar-
kisto/1918/).

Ulkoministeriön marraskuussa 
2019 verkkosivullaan julkaiseman 
laajan historiallisen raporttiarkiston 
kautta Suomen kaikkien ulkomaan-
lähetystöjen lähettämät raportit 
vuosilta 1918–1945 (yhteensä noin 
14.000 raporttia) ovat jokaisen 
luettavissa. Raportit olivat tuolloin 
edustustojen tärkein tapa tuottaa 
tietoa asemamaan ulko- ja sisäpoli-
tiikasta, talouselämästä, yhteiskun-
nasta ja Suomen kannalta tärkeistä 
tapahtumista. Vanhin raporttiai-
neisto on Pohjoismaiden ja Saksan 
lähetystöistä sekä Lontoon epävi-
rallisesta edustustosta.

Raati toteaa perusteluissaan: "Ra-
porttisarjan saattaminen suuren 
yleisön ja tutkijain käyttöön on 
kädenojennus kaikille, jotka halua-
vat perehtyä Suomen ulkoasiainhal-
linnon tilannearvioihin ajankohtina, 
jolloin tulevia voitiin vain arvailla. 
Raportit avaavat mielenkiintoisen 
kurkistusikkunan itsenäisen Suo-
men alkuvuosikymmenten ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaan. Verkkoai-
neiston vaivatonta käyttöä hanka-
loittava esitysmuoto – kuva kerral-
laan – ei tätä saavutusta vähennä, 
varsinkin kun palvelun haku- ja 
rajoitusmahdollisuuksia on paran-
nettu."

Raati esittää samalla toiveen, että 
aineistoa täydennettäisiin maam-
me sotilasasiamiesten raporteilla 
samalta ajalta, ja toteaa: "Verkossa 
julkaistu ulkomaanedustustojen 
raporttiarkisto avaa kiitettävällä 
tavalla suuren yleisön suljetuk-
si maailmaksi joskus kokeman 
ulkoministeriömme toimintaa 
maamme historian dramaattisina 
vuosina." Kansallisarkisto, yksitois-

ta valtionapuarkistoa ja 
Musiikkiarkisto sopivat 
vuonna 2017 keskinäi-

sestä hankintapoliittisesta työn-
jaostaan, jonka tarkoituksena 
on turvata teemallisesti, ajalli-
sesti ja alueellisesti monimuo-
toisen ja riittävän edustavan 
yksityisarkistoaineiston talteen 
saaminen. Lisäksi sovittiin tie-
tyistä yhteisistä yksityisarkisto-
jen hankinnan pelisäännöistä. 
Hankintapolitiikan toisessa 
aallossa mukaan on syksyllä 
2020 liittynyt yhteensä 12 uutta 
arkistotoimijaa.

Mukana olevat toimijat

Yhteisen hankintapolitiikan ensim-
mäisessä vaiheessa mukana olivat 
Kansallisarkisto, Suomen Elinkei-
noelämän keskusarkisto, Suomen 
Urheiluarkisto, Suomalaisen Kir-
jallisuuden Seuran arkisto, Svenska 
litteratursällskapets arkiv, Svenska 
Centralarkivet, Porvarillisen Työn 
arkisto, Keskustan ja maaseudun 
arkisto, Työväen Arkisto, Kansan 
Arkisto, Toimihenkilöarkisto, Urho 
Kekkosen arkisto ja Musiikkiar-
kisto. 

Toisessa vaiheessa mukaan ovat 
liittyneet Aalto-yliopiston arkis-
to, Helsingin yliopiston arkisto, 
Kansallisgalleria, Kansalliskirjasto, 
Sibelius-museo, Siirtolaisuusins-
tituutin arkisto, Suomen arkki-
tehtuurimuseon arkisto, Suomen 

Juha 
Henriksson
Arkistonjohtaja
Musiikkiarkisto
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ARKISTOT

Yksityisarkistojen hankintapoliittiseen 
työnjakoon mukaan uusia toimijoita

ilmailumuseo, Teatterimuseon 
arkisto, Tietoarkisto, Turun yliopis-
ton HKT-arkisto ja Åbo Akademis 
bibliotek. Yhteistä kansallista han-
kintapoliittista työnjakoa noudattaa 
nyt 25 yksityisarkistoja hankkivaa, 
säilyttävää ja käyttöön antavaa or-
ganisaatiota.

Työnjako ohjaa arkistoja ja 
luovuttajia

Yhteisen työnjaon tarkoituksena 
on paitsi turvata monimuotoisen ja 
edustavan aineiston talteen saa-
minen, myös välttää päällekkäistä 
työtä. Mukana olevat organisaatiot 
ovat esimerkiksi sopineet, kuka 
vastaa tiettyyn teemaan tai ilmiöön 
liittyvistä aineistoista. Henkilöarkis-
tojen työnjaosta on sovittu muun 
muassa ammattiryhmittäin. Samoin 
on sovittu vaikkapa harrastusjärjes-
töjen, kulttuuri- ja sivistysjärjestöjen 
sekä poliittisten järjestöjen aineis-
toluovutuksiin liittyvästä työnjaosta.

Kukin mukana oleva organisaatio 
ohjaa tiedustelijat luovuttamaan 
aineistonsa työnjaon mukaiselle 
organisaatiolle. Luovuttajan tahtoa 
kuitenkin kunnioitetaan, vaikka se ei 
olisi arkistojen keskenään sopiman 
työnjaon mukainen. Luovuttajan 
tahtoa kunnioitetaan erityisesti 
henkilö-, perhe- ja sukuarkistojen 
kohdalla.

Työnjakoa tarkennetaan koke-
musten karttuessa. Tavoitteena on 
kokoontua vähintään kerran vuo-
dessa sopimaan työnjakotaulukon 
päivityksistä.

Juha 
Henriksson
Arkistonjohtaja
Musiikkiarkisto

Yhteisiä pelisääntöjä

Yksityisarkistojen yhteisessä han-
kintapolitiikassa mukana oleminen 
edellyttää, että organisaatiolla on 
arkistointiin riittävät edellytykset, 
kuten ammattitaito, arkistokelpoi-
set tilat ja välineet. Paitsi työnjaosta, 
mukana olevat toimijat ovat sopi-
neet myös tietyistä hankintapoli-
tiikkaan liittyvistä pelisäännöistä. 
Niihin kuuluu esimerkiksi se, ettei 
emoarkisto-kokonaisuutta rikota 
eli kokonaisuuteen sisältyviä liittyviä 
arkistoja ei irroteta "pääarkiston" 
yhteydestä, vaikka ne periaatteessa 
kuuluisivatkin toisen arkistotoimi-
jan hankintapolitiikan piiriin. Tästä 
pääsäännöstä on kuitenkin perus-
telluista syistä mahdollista poiketa.

Tarkoitus on, että omistusoikeus 
aineistoon siirtyy arkisto-organisaa-
tiolle ja talletuksia otetaan vastaan 
vain poikkeustapauksessa.  Aktiivi-
käytössä olevaa aineistoa ei yleensä 
oteta vastaan. Toimivien yhteisöjen 
kohdalla rajana on pidetty 10 vuot-
ta, mutta aikarajaus ei välttämättä 
koske esimerkiksi tuhoutumisvaa-
rassa olevia arkistoja, lakkautettujen 
yhteisöjen arkistoja, sähkösyntyisiä 
aineistoja, nykypäivän dokumen-
toinnin myötä kertyvää aineistoa, 
kuolleiden henkilöiden arkistoja tai 
henkilön itsensä luovuttamia henki-
löarkistoja. 

Yhteisesti sovituissa pelisäännöissä 
korostetaan, että aineiston tulisi en-
sisijaisesti olla vapaasti käytettävis-
sä, jollei siihen kohdistu rajoituksia 
lainsäädännöstä johtuen. Mahdol-

Yksityisarkistoaineistot ovat monimuotoisia: Kuva: Holger Sihvolan 
arkisto, Musiikkiarkisto.
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Suomalaista  
osaamista ja laatua 
koko toimitusketjun  
alusta loppuun.

Lisää meistä laaksonen.fi

liset luovutussopimuksiin kirjatut 
käyttörajoitukset tulisi määritellä 
pääsääntöisesti määräaikaisiksi.

Yksityisarkistojen neuvo-
telukunta

Laissa Kansallisarkistosta 
(1145/2016) on määritelty, että 
Kansallisarkiston yhteydessä toimii 
opetus- ja kulttuuriministeriön 
nimittämä Yksityisarkistojen neu-
vottelukunta, jonka tehtävänä on 
edistää yksityisiin asiakirjoihin ja 
niihin sisältyviin tietoihin kohdistu-
van arkistotoiminnan koordinoin-
tia ja yhteistyötä.

Ensimmäinen yksityisarkistojen 
neuvottelukunta toimi vuosina 
2017–2019. Vuonna 2020 nimet-
ty uusi neuvottelukunta jatkaa 
tehtävässään 31.12.2022 saakka. 
Neuvottelukunnassa ovat edus-
tettuina muun muassa Kansallisar-
kisto ja yksityisiä keskusarkistoja, 
mutta myös esimerkiksi tutkijoita 
ja yliopistoja sekä muita keskeisiä 
sidosryhmiä kuten Arkistoyhdistys, 
Sukututkimusseura, Kotiseutuliitto 
ja Museoliitto. 

Yhteistyö jatkuu

Vaikka yhteisessä hankintapolitii-
kassa on mukana jo 25 organisaa-
tiota, joukosta puuttuu silti keskei-
siäkin toimijoita. Nykyisen yksi-
tyisarkistoaineiston moninaisuus ja 
digitaalisoituminen eivät myöskään 
vielä näy riittävän vahvasti työnja-
ossa. Hankintapoliittinen yhteistyö 
tuleekin vielä laajenemaan, ja ns. 
kolmaskin aalto on vielä tulossa. 
Mutta ennen seuraavaa aaltoa on 
tarkoitus tarkastella niitä koke-
muksia, joita hankintapolitiikan 
toisesta aallosta on kertynyt.

Liikearkistoyhdistyksen lähes 
vuosittain järjestämä Asiakirjahal-
linnon peruskurssi pidetään 27. ja 
28.1.2021 koronatilanteen vuoksi 
verkkokurssina (Teams). Perus-
kurssilla käydään läpi mm. asiakir-
jahallinnon sanastoa ja käsitteitä, 
organisointia, asiakirjahallinnon 
hyötyjä, pitkäaikaissäilytystä, digi-
tointia ja asiakirjahallinnon roolia. 
Kurssin hinta on jäsenille 300 e ja 
muille 400 e. Hintoihin lisätään 24 
% arvonlisävero. Hintaan sisältyy 
Säilyykö sähköinen – ja kuinka kau-
an? -kirja, joka postitetaan osallis-
tujille etukäteen. Tarkemmat tiedot 
ja ilmoittautumislomake löytyvät 
yhdistyksen verkkosivuilta. 

Keskiviikko 27.1.2021

Aamupäivä klo 9–12:

Janne Jokinen, Senaatti-kiinteistöt

• Asiakirjahallinnon termit ja 
käsitteet

• Lainsäädännön vaatimukset
• GDPR
• Asiakirjahallinnon standardit

Tauko klo 12–13

Iltapäivä klo 13–16:

Olli Alm, Suomen Elinkeinoelä-
män Keskusarkisto

• Fyysisten arkistojen hallinta
• Arvonmääritys ja seulonta
• Järjestäminen ja luettelointi

Torstai 28.1.2021

Aamupäivä klo 9–12:

Toni Suutari, Terveyden ja hyvin-
voinnin laitos

• Asiakirjojen digitointi
• Sähköinen arkistointi
• Metatiedot
• Dokumenttienhallinta

Tauko klo 12–13

Iltapäivä klo 13–16:

Mikko Hyvärinen, Nokia Oyj

• Asiakirjahallinto yksityisellä 
sektorilla

• Liiketoiminnan vaatimukset
• Kansainvälinen toimintaympä-

ristö asiakirjahallinnon näkö-
kulmasta

LIIKEARKISTOYHDISTYS

Asiakirjahallinnon peruskurssi 
27.–28.1.2021



FAILI 4/2020 FAILI 4/2020 3130

Suomalaista  
osaamista ja laatua 
koko toimitusketjun  
alusta loppuun.

Lisää meistä laaksonen.fi



Kasten-kalusteet
kaikkeen säilytykseen

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

• Suomalaista suunnittelua
• Turvalliset ja tukevat
• Tyylikkäät ja kevyesti        

liikuteltavat
• Yksilölliset ratkaisut
• Kokemuksella ja ammatti-

taidolla


