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PÄÄKIRJOITUS

Arkistoalan lehtiä on yksi vähemmän

F

ailin lisäksi maassamme on
ilmestynyt toinenkin asiakirjahallintoa ja arkistoimea
käsittelevä aikakausilehti,
Kansallisarkiston julkaisema Akti.Viime vuoden Aktin numero 2/2020 jäi
ikävä kyllä lehden historian viimeiseksi.Vuodesta 2008 lähtien ilmestynyt Akti ja sen edeltäjä Arkistoviesti
toivat monipuolisuutta alamme
ammatilliseen viestintään.Vaikka
Aktissa ja Failissa on välillä käsitelty
samojakin aiheita, Kansallisarkiston
julkaisutoiminta täydensi silti tervetulleella tavalla Failin tarjontaa.
Aktin viimeisen numeron pääkirjoituksessaan Kansallisarkiston
pääjohtaja Jussi Nuorteva kirjoittaa
seuraavasti: "Lähin vertailukohde on
Liikearkistoyhdistyksen julkaisema
Faili. Siitä on kehittynyt arkistosektorin keskeisin julkaisu, jossa
keskustellaan alan painopisteistä,
strategioista ja tulevaisuudesta.
Täytyy myöntää, että Faili on onnistunut Aktia paremmin tavoittamaan
painettujen lehtien lukijat. Siitä täysi
tunnustus sille."
Failin päätoimittajana otan kiitollisena vastaan Jussi Nuortevan sanat.
Kuten Nuorteva toteaa, Failissa on
herätetty keskustelua ja tuotu esiin
erilaisia ja toivottavasti myös uusia
näkökulmia arkistoinnin ja tiedonhallinnan jatkuvassa kehityksessä
olevaan kenttään. Tässä suhteessa
olen pyrkinyt jatkamaan Failin edellisen päätoimittajan, edesmenneen
Osmo Palosen ansiokasta työtä
– tuomalla siihen mukaan oman
pitkän kokemukseni ja yhteistyöverkostoni arkistoalalta.
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Koronavirustilanteen mukanaan
tuomat rajoitukset ovat muuttaneet
monin tavoin arkisto-organisaatioiden toimintaa. Failin viime vuoden
numeroissa on ollut lukuisia tähän
liittyviä juttuja. Tässä numerossa
Janne Ridanpään "Erkot verkossa"
jatkaa aihepiirin käsittelyä.
Niin sanottuun pakotettuun digiloikkaan liittyy olennaisesti aineistojen digitoinnin ja automatisoidun
käsittelyn tehostaminen. Asiakkaita
on mahdotonta palvella verkossa,
mikäli aineistoja ei ole digitaalisessa, helposti käytettävissä olevassa
muodossa.Yhden näkökulman tähän aiheeseen tuo tässä numerossa
Digitalian ja Kansallisarkiston yhteistyönä syntynyt artikkeli tyhjien
tunnistamisesta automaattisesti.
Koronavirus ei ole vaikuttanut
pelkästään arkistoihin, vaan se on
myös vaikuttanut merkittävästi
arkistoalan yhdistyksiin. Esimerkiksi
Liikearkistoyhdistyksen toiminnan keskiössä ovat olleet erilaiset
koulutustapahtumat ja seminaarit.
Ne ovat olleet tärkeitä paitsi osallistujille, myös yhdistykselle itselleen. Näyttää kuitenkin siltä, että
tapahtumien siirtyminen verkkoon
on sujunut hyvin. Webinaarit ovat
löytäneet yleisönsä, ja myös Liikkarin talous on saanut yllättävän
vähän kolhuja.

vanhempi, sillä se perustettiin jo
vuonna 1947.
Myös Arkistoyhdistyksen tapahtumat ovat ainakin toistaiseksi
siirtyneet verkkoon. Tänä keväänä
järjestetään esimerkiksi viisiosainen
webinaarisarja "Arkistot käyttöön",
jossa kerrotaan, millä eri tavoin
arkistoja ja niiden aineistoja voidaan
käyttää muun muassa tutkimuksessa ja luovassa toiminnassa. Äänessä
ovat eri alojen asiantuntijat kuten
luonnontieteilijät, taiteilijat, historiantutkijat ja sukututkijat. Lisätietoja
on yhdistyksen uusilla verkkosivuilla
(arkistoyhdistys.fi), jotka ovat allekirjoittaneen toteuttamat.
*

*

*

Pandemiatilanteen takia tämäkin
Faili julkaistaan painetun 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

Tästä numerosta löytyy myös
oma juttuni Liikkarin "sisaryhdistyksestä" eli Arkistoyhdistyksestä.
Liikearkistoyhdistyksellä oli viime
vuonna 60-vuotisjuhlavuosi, mutta
Arkistoyhdistys on vielä 13 vuotta
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ARKISTOT

Pirkko Rastaan muistelmia
Pekka
Lähteenkorva
Arkistonjohtaja
UKK-arkisto

P

irkko Rastas muistelee
Pekka Lähteenkorvan
haastattelussa pitkää
uraansa. Rastaan muistelut jatkavat Failin artikkelisarjaa
Liikearkistoyhdistyksen kunniajäsenistä, jota julkaistaan yhdistyksen 60-vuotisen taipaleen
kunniaksi.
Olen syntyperäinen helsinkiläinen.
Lapsuuteni vietin Kruunuhaassa
Maurinkadun varrella. –Vähän enteellistä, kun sitten tuleva mieheni
Mauri minut Polilla tanssitun illan
jälkeen sinne saatteli vuonna1955.
Olimme silloin abiturientteja, ja siitä
alkoi yhteinen taival.
Kaisaniemen kansakoulun jälkeen
siirryin kouluun, jonka nimi oli
Helsingin Yhteiskoulu Reaalilukio.
Se oli yksityinen koulu, joka sijaitsi
Hämäläisen osakunnan piharakennuksessa Kampinkadulla (vuodesta
1980 Urho Kekkosen katu). Rehtorinsa nimen mukaan sitä kutsuttiin
Musikan kouluksi.Vuoden tai parin
kuluttua ylioppilaaksi pääsemiseni
jälkeen koulu muutti Herttoniemeen ja sai nimen Herttoniemen
Yhteiskoulu.
Olin aikanani innokas partiolainen, sain jopa Mannerheim-soljen.
Osallistuin myös partiojohtaja-
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koulutukseen, mistä varmasti oli
hyötyä myöhemmällä työurallani.
Tältä pohjalta yhtenä mahdollisena
uravalintanani oli historiaopintojen
rinnalla nuoriso-ohjaajan ammatti.
Opinto-ohjaaja kuitenkin suositteli
historian valitsemista.
Päädyin professori Pentti Renvallin
oppilaaksi ja olin aluksi myös hänen
lisensiaattiseminaarissaan, mutta
jatko-opinnot jäivät, kun työ arkistossa ja perhe, johon kuului mieheni lisäksi kolme lasta, veivät kaiken
aikani. Opiskeluaikana olin myös
ainejärjestö Kronoksessa, sen hallituksessa emäntänä – puheenjohtajana oli Markku Järvinen ja Veikko
Litzen isäntänä. Päädyimme kaikki
kolme töihin Valtionarkistoon.
Opintojen jälkeen auskultoin historian opettajaksi, mutta päädyin kuitenkin töihin Valtionarkistoon, jonka
historiallisella osastolla toimin vuoden verran. Minulla ei kuitenkaan
ollut siellä edellytettyä taidehistorian arvosanaa. Kun Valtionarkistossa
aukeni vuonna 1962 sopiva paikka,
hakeuduin sinne tilapäiseksi arkistoapulaiseksi ja toimin kymmenen
vuotta yksityisarkistojen jaostolla.
Esimiehenäni oli osastonjohtaja,
myöhemmin arkistoneuvokseksi
nimitetty tohtori Berndt Federley.
Hän opetti minulle paljon arkistojen historiaa ja yksityisten arkistojen – tai kokoelmiksi niitä kutsuttiin
– merkityksestä, provenienssiperiaatteesta ja lähdekritiikistä. Parin
vuoden jälkeen sain ylennyksen
ylimääräiseksi arkistoavustajaksi.
Se oli merkittävä saavutus, koska
ylimääräisessä virassa oli oikeus
ikälisiin. Sain järjestettäväkseni mm.

Risto Rytin ja ministeri J.H.Vennolan arkistot, joista opin paljon
1900-luvun poliittista historiaa.
Työelämä silloisessa Valtionarkistossa, joka nimi myöhemmin muutettiin tehtävää paremmin vastaavaksi Kansallisarkistoksi, oli alkuun
ainakin nuoren työntekijän mielestä
aika kaavamaista. Arkistojen järjestämisen lisäksi piti osallistua työhön
toimistossa, jossa hoidettiin diariointi ja asiakirjojen kaukolainaus
maakunta-arkistoihin ja virastoihin.
Vasta perusteellisen arkistossa säilytettävien arkistoaineistojen opiskelun jälkeen sai osallistua tutkijasalin tehtäviin, ensin apupäivystäjänä
ja sitten päivystäjänä.Yksi virastotyöntekijä keitti meille iltapäivällä
kahvia ennen kuin arkiston uusi
siipi kahviloineen valmistui.Yhteiset
kahvihetket, joihin pieni porukka
kokoontui minun huoneeseeni,
olivat viihtyisiä ja niiden aikana
vaihdettiin myös tärkeitä arkistoja
koskevia mielipiteitä ja kokemuksia.
Valtionarkistonhoitaja Yrjö Nurmiolla oli kuitenkin tapana kutsua
koko henkilökunta uudenvuoden
päivänä kahville kotiinsa. Hän oli
isällinen johtajahahmo ja hänen
aikanaan koin ensi kerran vähän
tasa-arvon puutetta, kun hän kerran
nimitti viransijaiseksi miespuolisen kollegani sillä perusteella, että
tämä oli vastuussa perheen elättämisestä. "Olenhan minä aina antanut Teille tunnustusta" hän sanoi,
kun protestoin asiasta. Lasikatto
murtui Valtionarkistossa, kun Toini
Aunolasta tuli ensimmäinen naispuolinen arkistoneuvos. Muistan
hänet sympaattisena esimiehenä ja
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työtoverina. – Kerran olin mukana
1970-luvun lopulla järjestämässä arkistolle pikkujoulua, jossa esiinnyin
tiernapojissa Murjaanien kuninkaana arkistoneuvos Juhani Saarenheimon ollessa Herodes. Myöhemmin
muistan olleeni kuiskaajana juhlissa,
joissa ylitarkastaja Jussi Kuusanmäki
oli Herodeksena. Suuret juhlat järjestettiin, kun uusi arkistotalon uusi
siipi vihittiin 1973. Tuomo Polvinen
oli tuolloin valtionarkistonhoitaja
ja pääsin mukaan työryhmään, joka
suunnitteli vihkiäisjuhlia. Kokoonnuimme muutaman kerran hänen
kotonaan ja siitä on jäänyt mukavat
muistot. Suunnittelimme Juhani Saarenheimon kanssa Valtionarkiston
ensimmäisen arkistonäyttelyn, jonka
nimi oli "Asiakirja kautta aikojen".
Siitä poiki myös diasarja, jota esitettiin pitkään talossa vierailijoille.
Arkistonhoitajan virkaan tarvittiin
Valtionarkiston arkistotutkinto.
Se käsitti lähinnä Valtionarkiston
asiakirja-aineistoon perehtymisen,
mutta myös arkistolainsäädännön
hallitsemisen. Tutkintoon kuului
kuukauden työskentely jossakin
maakunta-arkistossa, sen suoritin
Hämeenlinnassa. Sitten tuli kirjoittaa provenienssityö, jonka tein
yksityisarkistojen järjestämisestä.
Se oli tietääkseni pitkään käytössä
oppimateriaalina.
Läheiset kollegani Juhani Saarenheimo ja Markku Järvinen työskentelivät arkistohallinnollisella osastolla,
jonka tehtävänä oli ohjata virastojen ja laitosten arkistojen hoitoa.
Nämä tehtävät kiinnostivat minua,
joten hain osastolla vuonna1972 vapautuvaa arkistonhoitajan paikkaa.
Osaston johtoon siirtyi juuri silloin
Kansaneläkelaitokselta palannut
arkistoneuvos Alpo Salmela, josta
sain parhaan mahdollisen esimiehen
ja opettajan. Salmela veti minut mukaan Liikearkistoyhdistykseen. Toi-
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Pirkko Rastas kukittaa vuonna 1970 eläkkeelle lähtevän Martti Kerkkosen. Kuva: Kansallisarkisto / Wikimedia Commons.
mitin hänen seuraajanaan joitakin
vuosia Liikearkisto-lehteä ja tässä
ominaisuudessa sain osallistua myös
Liikearkistoyhdistyksen hallituksen
kokouksiin. Myöhemmin minusta
tuli hallituksen jäsen ja muistaakseni
myös jossain vaiheessa varapuheenjohtaja.
Osittain varmasti Alpo Salmelan
aloitteesta tuli voimaan yksityisluontoisten arkistojen valtionapulaki, ja minun tehtäväkseni tuli

valmistella sitä koskevat Valtionarkiston päätökset. Tehtävä oli
haastava, kun jouduin suunnittelemaan lupamenettelyn alusta alkaen.
Laki oli tarkoitettu ennen kaikkea
puoluearkistojen rahoittamiseen –
Alpo Salmela oli ollut perustamassa
Keskustan ja maaseudun arkistoa.
Mukaan tulivat kuitenkin myös
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
ja Svenska Litteratursällsakpetin
arkistot, jotka saivat hyväksyttäviin
arkistomenoihinsa sataprosenttisen
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Pirkko Rastas puhuu vuonna 1999 Kansallisarkiston 130-vuotisjuhlan kunniaksi aiheesta Senaatin arkistosta Kansallisarkistoksi eli Valtionarkistosta kansallisen asiakirjakulttuurin perinnönvaalijaksi.
korvauksen, kun muut lain piiriin
hyväksytyt arkistot joutuivat tyytymään enintään kahdeksaankymmeneen prosenttiin menoistaan.
Näissä merkeissä kävin keväällä
1997 tutustumassa Orimattilassa
Urho Kekkosen arkistoon.
Alpo Salmela järjesti kerran Liikearkistoyhdistyksen kurssin Valtionarkistossa ja pestasi minut jonkinlaiseksi kurssisihteeriksi. Ohjelmassa
oli myös luento ja ryhmätyö yritysten asiakirjojen seulonnasta. Minua
jäi vaivaamaan, kun ryhmätyötä ei
purettu eikä säilytysaikoja mitenkään määritelty. Siitä sain ajatuksen,
että Liikearkistoyhdistyksen pitäisi
antaa jonkinlainen seulontasuositus,
jossa esitettäisiin ne asiakirjat, joille
on jokin lakisääteinen säilytysaika,
ja muiden asiakirjojen osalta suositellut säilytysajat. Alkon silloinen
toimistopäällikkö Olavi Alanen teki
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suuren työn selvittämällä lakisääteisiä säilytysaikoja, ja minä selvitin
Valtionarkistossa, mitkä yritysten
asiakirjat pitäisi säilyttää pysyvästi
tutkimuksen tarpeisiin. Siitä syntyi
ensimmäinen Liikearkistoyhdistyksen seulontasuositus. Tätä perinnettä on tiettävästi jatkettu näihin
päiviin asti.
Liikearkistoyhdistys oli myös perustamisestaan asti pyrkinyt saamaan
Suomeen keskusarkiston, johon
voitaisiin koota yritysten keskeiset
arkistoainekset tutkimuksen käyttöön.Yksityisluontoisten arkistojen
valtionapulaki näytti nyt tuovan
mahdollisuuden tämän hankkeen
edistämiseen.Yritimme käydä neuvotteluja Helsingin ja Tampereen
kanssa, mutta aina näytti olevan
esteenä sopivien tilojen löytäminen ja valtionavun lisäksi vaadittava
kahdenkymmenen prosentin osuus

arkiston toimintakustannuksista.
Lopulta saimme Mikkelin kaupungilta avokätisen tarjouksen. Kaupunki
oli valmis luovuttamaan ja kunnostamaan arkistolle sopivat tilat ja
huolehtimaan myös siitä osasta toimintakustannuksia, jota valtionapu
ei korvaisi. Tarjouksen takana oli
silloisen Mikkelin maakunta-arkiston johtajan Raimo Viikin tarmokas
lobbaus. Tuntuihan se Mikkeli vähän
syrjäiseltä paikalta, mutta päätettiin
tarjoukseen tarttua. Perustettiin
asiaa valmistelemaan työryhmä ja
minut valittiin sen puheenjohtajaksi. Se oli haastava tehtävä, olihan
mukana oli arvovaltaisia elinkeinoelämän, taloushistorian ja Mikkelin
kaupungin edustajia. Niin perustettiin Elinkeinoelämän keskusarkisto
eli Elka, joka on ollut menestystarina arkistojen historiassa. Siihen
saatiin johtajaksi Matti Lakio, joka
osasi motivoida henkilökuntan-
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sa huippusuorituksiin ja onnistui
myös saamaan yritysmaailman tuen
arkiston toiminnalle. Hänen työnsä
jatkaja Jarmo Luoma-aho on jatkanut samaa menestystarinaa. Kun
Mikkeliin on myös saatu arkistoalan koulutusta, on siitä kehittynyt
todellinen arkistokaupunki.
Osallistuin myös aktiivisesti arkistoalan koulutukseen sekä Valtionarkiston että Liikearkistoyhdistyksen
kursseilla. Auskultointi historian
opetuksessa antoi siihen varmaan
myös hyvän pohjan. Kouluhallituksen toimeksiannosta kirjoitin myös
arkistoalan oppikirjan, jonka viimeisen uudistetun painoksen nimeksi
jäi Arkistotoimi ja asiakirjahallinto.

Pyrin myös saamaan aikaan yhteistyötä arkistoalan, kirjastoalan ja
informaatikkojen välillä. Saimmekin
laadittua yhteisen sanakirjan. En
muista tarkkaan mikä laitos sen
kustansi ja vieläköhän se jostain
löytyy. Teknillisen korkeakoulun
ylikirjastonhoitaja, professori Elin
Törnudd kutsui minut pari kertaa
arkistoalan edustajana johtamansa
Unescon Yleisen Informaatio-ohjelman kokokseen Pariisissa. Tampereen yliopiston informatiikan professori Marjatta Okko pyysi minut
puolestaan pari kertaa luennoimaan
oppilailleen arkistotoimesta. Lobbasin tuolloin ahkerasti sen puolesta,
että informaatioalan koulutukseen

saataisiin mukaan myös arkistoalan
koulutusta ja se otettiinkin mukaan
opetussuunnitelmiin. Olen erityisen ylpeä siitä, että arkistoalalta
on saatu aikaan väitöskirjoja. Suuri
kunnia tästä Failissakin säännöllisesti
esiintyvälle Pekka Henttoselle joka
toimii nyt arkistoalan dosenttina
Tampereen yliopistossa.
Ihmettelit, että eikö ole outoa, että
Suomessa nainen on päässyt Tasavallan Presidentiksi, pääministeriksi,
Eduskunnan puhemieheksi, piispaksi,
mutta arkistolaitoksen päälliköksi ei
ole vielä naista kelpuutettu. Miksei
minusta tullut Kansallisarkiston
pääjohtajaa johtui juuri siitä, että

Osallistuin myös arkistoalan pohjoismaiseen ja kansainväliseen
toimintaan. Olin tutustunut Århuksissa olevaan Erhvervsarkivetiin ja
siellä osallistuin myös ensimmäisen
kerran Kansainvälisen Arkistoneuvoston alaisen Liikearkistokomitean
kokoukseen. Osallistuin sen jälkeen
komitean toimintaan useiden vuosien ajan. Kohokohtana oli komitean
Suomessa järjestetty kokous, jonka
isäntinä olivat Liikearkistoyhdistys,
Elka ja Mikkelin kaupunki. Mikkeliin
matkasimme junalla oikein salonkivaunussa. Järjestelyt saivat runsaasti
kiitosta osallistujilta. Tämän kokouksen jälkeen luovutin paikkani
komiteassa Matti Lakiolle, jolle se
itseoikeutetusti kuului.
Veikko Litzen puolestaan järjesti
minut Kansainvälisen Arkistoneuvoston alaisen koulutuskomitean
jäseneksi. Tässä ominaisuudessa tein
myös Unescon Yleisen Informaatioohjelman kustantaman julkaisun
arkistoalan oppimateriaaleista.
Pirkko Rastaan läksiäiset vuonna 1999. Vasemmalla Jussi Kuusanmäki, taustalla Mauri Rastas.
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minulta oli jäänyt väitöskirja tekemättä. Jos tuolloin olisi ollut mahdollista väitellä arkistoalalta, olisi se
ehkä syntynyt. Sekä Veikko Litzen
että Kari Tarkiainen olivat hyviä esimiehiä. He pitivät yhteyksiä tiedemaailmaan ja antoivat minulle kaikki
mahdollisuudet kehittää omaa tonttiani, arkistotoimen kehittämistä.
Siihen en tarvinnut diktaattorinvaltuuksia, mutta onnistuin usein motivoimaan arkistonhoitajia heidän
työssään ja vakuuttamaan heidän
esimiehensä työn tärkeydessä.
Pariisin kokemuksiini liittyi kahden viikon koulutus silloin uutena
teknisenä innovaationa olevien
CD-levyjen soveltuvuudesta arkistokäyttöön. Sen järjesti organisaatio nimeltä Actim, jonka takana oli
Ranskan valtio ja elinkeinoelämä.
Silloin uskottiin, että CD-levyt
olisivat ratkaisu digitaalisen aineiston pitkäaikaissäilytykseen. Niiden
katsottiin säilyvän vähintään sata
vuotta. Parhaiten säilyisivät kullasta
valmistetut levyt. Kirjoitin kurssista artikkelin Liikearkisto-lehteen ja
ranskalaiset olivat siitä hyvin tyytyväisiä. – Ranskan vierailuilla sain
aina nauttia myös silloisen Unescon
arkistopäällikön, entisen työtoverini
Markku Järvisen ja hänen vaimonsa
vieraanvaraisuudesta.
Kun tulin Valtionarkistoon oli siellä
käytössä nykyisessä mielessä ihan
antiikkinen toimistotekniikka, manuaaliset laskukoneet ja kirjoituskoneet. Sain ensimmäisten joukossa elektronisen pienen laskimen
valtionapuja varten. Alpo Salmelalla
oli kokemusta tietokoneista, olihan Kela oli Suomessa ensimmäisiä
suurten tietokoneiden käyttäjiä.
Hän ymmärsi jo silloin, minkälainen
merkitys tietotekniikalla tulisi olemaan arkistotoimelle.

8

Minä pääsin käyttämään tietotekniikkaa virastoille tekemäni arkistoja koskevan kyselyn analysoimisessa.
Kyselylomakkeet siirrettiin ensin
reikäkorteille, joista tieto siirrettiin
magneettinauhoilla Tampereella sijaitsevan opetusministeriön Univactietokoneen käsittelyyn. Reikäkortteja säilytettiin pitkään Kansallisarkiston makasiinissa. Toivottavasti
ne on jo hävitetty. Suurin hyöty
tietotekniikalla tehdystä tutkimuksesta oli tieto siitä, kuinka monta
hyllykilometriä virastoissa oli arkistoaineistoa. Sitä käytettiin silloisen
arkistokomitean mietinnössä, jonka
tuloksena saatiin laadittua uusi
arkistolaki. Alpo Salmelan panos oli
siinäkin merkittävä.
Tietokoneaika tuli Valtionarkistoon
kun sinne saatiin vuonna 1983 kolme mikroa kaksi Mikro Mikkoa ja
minulle erityisluvalla IBM-tietokone,
jolla voin taulukkolaskennan avulla
käsitellä valtionapuja. – Siitä kehitys
kuitenkin lähti alkuun, ja jo minun
aikanani arkisto sai oman ATKyksikkönsä ja alettiin suunnitella ns.
arkistotietokantaa.
Eniten minua on ilahduttanut jo
minun aikanani alkanut arkistotyön
arvostuksen nousu. Arkistonhoitajan status oli ennen alan koulutustoiminnan aloittamista varsin
matala. Arkistoalalle on kehitetty
koulutusta ja tutkintoja, joita virastot ja yritykset ovat alkaneet vaatia
tehtäviin palkatuilta arkistopäälliköiltä. Arkiostotoimi alettiin mieltää tärkeäksi osaksi tietohallintoa.
Virastoilta vaadittiin arkistosääntöjä
ja arkistonmuodostussuunnitelmia.
Näitä tehtäviä pääsin organisoimaan, kun minut nimitettiin Alpo
Salmelan jälkeen arkistohallinnollisen osaston arkistoneuvokseksi
vuonna 1984.

Näin eläkeläisenä olen seurannut
arkistoalan lehtiä kuten Failia ja
Aktia ja huomannut pudonneeni totaalisesti kärryiltä, niin digitaaliseksi
arkistotoimi on nykyisin kehittynyt.
Eläkkeellä toimin vielä joitakin
vuosia kansainvälisessä Zontajärjestössä, johon toki olin liittynyt
jo työaikanani. Asiantuntemustani
haluttiin käyttää sen historiatoimikunnassa. Toimitinkin oman Zontakerhoni, Helsinki I:n 70- ja 75-juhlakirjat yhteistyössä zontasisarieni
kanssa. Zontajärjestössä pääsin
tutustumaan suureen joukkoon
maamme johtavissa asemassa olevia
naisia. Kansallisarkisto sai avullani
Zontajärjestön kunniajäsenen, ministeri Helvi Sipilän arkiston.
Viimeiset vuoteni ovat kuluneet
mieheni Maurin omaishoitajana.
Hän menehtyi viime vuoden joulupäivänä. Siten minulla on nyt ollut
aikaa muistella menneitä ja kaikkia
rakkaita kollegoja ja asiantuntijoita,
joihin minulla on ollut mahdollisuus
tutustua.Vertaisin omaa ja silloisten
työtovereitteni työtä muurahaisiin, jotka kantavat kukin kortensa
kekoon. Keko kasvaa ja ne korret
peittyvät uusien sukupolvien kantamiin korsiin. Mutta ne alla olevat
korret ovat kuitenkin tarpeen, jotta
rakennelma pysyisi pystyssä.
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Jorma Ahvenainen (vas.) ja Matti Lakio puhuvat Elkan puolesta Pirkko Rastaalle vuonna 1999.

Digitoinnin ammattilaisille on kysyntää. Xamk vastaa työelämän ja
Mikkelin Memory Campuksen muistiorganisaatioiden digitoinnin osaajatarpeisiin
järjestämällä maksuttoman koulutuksen Mikkelissä:

DIGITOIJA
Hakuaika: 24.–30.5.2021

Lue lisää koulutuksesta ja hae mukaan!
https://www.xamk.fi/digitointikoulutus

FAILI 1/2021

DIGITOINNIN AMMATTILAISEKSI
(digitoija) 15 op

Koulutuksen avulla pystyt saavuttamaan perusosaamisen digitoijan
työhön. Digitoijien työhön voi kuulua
koko digitointiprosessi esim. digitoitavan aineiston valinta, valmistelu,
skannaus, kuvailu, validointi ja digitointiprosessin kehittäminen. Koulutus toteutetaan 16.8. – 7.11.2021.
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja Mikkelin
kehitysyhtiö Miksei toteuttavat opiskelijoille maksuttoman Digitoinnin ammattilaiseksi (digitoija) -koulutuksen
ELY-keskuksen rahoittamassa ESR-hankkeessa. Koulutuksen käynnistymiseen on vahvasti vaikuttanut Kansallisarkiston päätös massadigitoinnin sijoittumisesta Mikkelin
Memory Campuksen yhteyteen. Koulutus antaa valmiuksia hakea töihin Kansallisarkiston uusiin massadigitoinnin
tehtäviin tai muihin digitoinnin työtehtäviin alan organisaatioissa. Kansallisarkiston lisäksi yhdistyksillä, järjestöillä
ja kunnilla on tarvetta aineistojensa saattamisessa sähköiseen muotoon.
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KOLUMNI

Asiakirjahallinto Ranskassa
Pekka
Henttonen
Dosentti
Tampereen
yliopisto

M

atti Klinge toistaa
usein, että englannin
kielen mukana meille
tulee anglosaksinen
maailmankuva. Se pitää paikkansa arkistotieteessä, jossa kauas
näkee paremmin kuin lähelle.
Archival Science -lehdessä kahdeksan kirjoittajaa kymmenestä
on englanninkielisistä maista.
Suomikin on lehdessä paremmin
edustettu kuin Ranska tai Saksa.
Siksi on vaikea tietää, mitä Euroopassa tapahtuu.
Niinpä on iloinen yllätys saada pilkahdus tästä. Édouard Vasseur kirjoittaa australialaisessa Archives and
Manuscriptsissä asiakirjahallinnosta
Ranskassa.Vasseur kysyy, mikä on
ollut arkistonhoitajien rooli viranomaisten tiedonhallinnassa.
Viranomaiset törmäsivät Ranskassa
tiedon määrän kasvuun 1900-luvun
alussa, vaikka jo 1860-luvulla tehtiin
seulontapäätöksiä. Ratkaisua etsittiin aluksi tiedon luokituksesta ja
organisoinnista. Tässä belgialaisten
Paul Otlet’n ja Henri La Fontainen
ajatuksilla oli keskeinen sija. Taylorismin ansiosta näkökulma laajeni
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1930-luvulla toiminnan yleiseen
rationalisoimiseen.
Arkistonhoitajista ennen 1950-lukua ei kuitenkaan tiedetä juuri
muuta kuin että heitä oli. Itse käytännöistä on vähän tietoa. Kansallinen arkistokoulu École des Chartes koulutti vanhoista asiakirjoista
kiinnostuneita ”arkistonhoitajapaleografeja”, joilla ei ollut nykyhallinnon kanssa juuri tekemistä.
Arkistonhoitajien katse oli heillä jo
olevissa aineistoissa sekä tärkeiden
asiakirjojen saamisessa hallinnolta.
Poikkeuksia kuitenkin oli, tärkeimpänä Charles Braibant, josta tuli
Kansallisarkiston johtaja vuonna
1948. Braibantia pidetään modernin
arkistohallinnon perustajana Ranskassa.
1960-luvun alussa Yves Pérotin toi
maahan anglosaksisia ideoita. Niihin
kuuluivat jako arkistoon ja viranomaisissa olevaan aineistoon, hallinnon vastuuttaminen sillä olevista
asiakirjoista, sekä arkistonhoitajan
ja asiakirjahallinnon ammattilaisen
yhteistyö. Mutta vaikka joitain askelia otettiin tähän suuntaan, asiakirjahallinnon maihinnousu Ranskaan
ei onnistunut.Viranomaisten asiakirjahallinta jäi lastenkenkiin. Tästä
syytettiin arkistoammattilaisten
vähäistä määrää ja koulutusta, joka
keskittyi edelleen vanhoihin asiakirjoihin.
Vasseurin mielestä ongelmana oli,
että viranomaisen asiakirjahallinnasta huolehti valtiovarainministeriön
osasto, joka ei saanut tuloksia ai-

kaan, ja joka ryhtyi myöhään yhteistyön arkistoammattilaisten kanssa.
Toinen syy oli niin sanottu ”pré-archivage” -ajattelu. Siinä historiallisten arkistojen ja viranomaisilla olevien aineistojen välillä ei nähty eroa,
vaikka elinkaaressa tunnistettiinkin
vaiheita. Arkistonhoitajan tehtävänä
oli tunnistaa merkittävät aineistot
ja saada ne viranomaisilta talteen.
Sen sijaan viranomaisen toiminnan
sujuvuus ei ollut tärkeä asia.
1950-luvun alussa Kansallisarkisto
alkoi lähettää ministeriöihin ”arkistolähetystyön” tekijöitä. Se on
parantanut suhteita ja helpottanut
arkistosiirtoja, mutta viranomaisten
toimintaan sillä on vain satunnaisesti vaikutusta.
Onko ranskalaista asiakirjahallintoa?
Mikä on asiakirjahallinnon tila
nykyisin? Asiakirjahallinnon ISO
15489 -standardi saatiin jotenkuten 2000-luvun alussa sovitettua
ranskalaiseen maailmaan, vaikka
sitä pidettiin liian ”australialaisena”.
Standardi sai kuitenkin myönteisen
vastaanoton. Ranska oli aktiivinen
standardointityössä varsinkin noina
vuosina.
Asiakirjahallinnolla on kuitenkin
edelleen suuria esteitä. Käsiteongelmat ovat suuria. Maassa ei perinteisesti ole tehty eroa historiallisten
arkistojen ja viranomaisaineistojen
välillä, joten asiakirjahallinnolle tai
muulle kuin arkistossa olevalle
asiakirjalle ei ole käsitteitä. Asiakir-
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jahallinto jätettiin ISO-standardissa
kääntämättä ja asiakirja käännettiin termillä ‘document d’archives’.
Samanlaista temppuilua on tehty
senkin jälkeen. Kun anglosaksisen
maailman kanssa ei ole yhteistä
kieltä, Ranskassa on haettu mallia
Kanadan ranskankielisestä osasta.
ISO 15489 on parantanut tilannetta
viranomaisissa, samoin yliopistosta
valmistuvat arkistoammattilaiset,
jotka saavat opetusta myös asiakirjahallinnossa. Samalla sekä yksityissektorilla että julkishallinnossa on
ollut vaikeaa saada läpi ajatusta, että
hyvä asiakirjahallinta on osa nykyaikaista toimintaa ja johtamista.Vanhat ajatusmallit tärkeiden asiakirjojen saamisesta talteen hallinnolta
ohjaavat edelleen toimintaa. Arkistot nähdään tässä osana kulttuurihistoriallista sektoria. Ne eivät ole
osa johtamista tai tekijä toiminnan
tehokkuudessa.
Nykykuva asiakirjahallinnon tilasta
on ristiriitainen. École des Chartes
suunnitteli ensimmäistä kurssiaan
asiakirjahallinnosta vasta syksylle
2020! Vaikka se peruttiin, yliopistoissa asiakirjahallinnolla on jo sija
opetuksessa. Asiakirjahallinnon
ranskalainen Linkedin-ryhmä on
aktiivinen. Samalla kuitenkin asiakirjahallinnolle omistettu nettisivusto
on kadonnut verkosta eikä uusi
versio ISO 15489:stä herättänyt
enää mitään huomiota.Vasseur
kysyy, johtuuko tämä asiakirjahallinnon vakiintumisesta itsestään
selväksi osaksi toimintaa; siitä ei
tarvitse enää keskustella? Hän ei
osaa vastata.
Suomalaisittain tässä on paljon tuttua. Meillä on myös ”pré-archivage”
ajattelua. Itselläni on se mielikuva,
ettei toiminnan sujuvuuskaan aina
ole ollut etusijalla. Mutta samalla
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Charles Braibant tutkimassa vuonna 1952 Ranskan ja Yhdysvaltain
liittosopimusta vuodelta 1778 Yhdysvaltain Kansallisarkistossa.

vaikuttaa siltä, että asiakirjahallinnan
kokonaisuus viranomaiselta päätearkistolle sujuu paremmin.Viranomaisvaihe ei tunnu niin ongelmalliselta kuin Ranskassa.
Vasseur, É. (2020). “French archivists, the management of records
and records management since the
nineteenth century: Are French recordkeeping tradition and practice incompatible with records management?”
Archives and Manuscripts, 1–26.
https://doi.org/10.1080/01576895.20
20.1828108

Wiśniewska-Drewniak, M. (2020).
Czasopismo „Archival Science”
w latach 2011–2020 – analiza
treści artykułów naukowych. Archeion, 2020(121), 342–371. https://
doi.org/10.4467/26581264A
RC.20.013.12970
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ARKISTOT

Juuso Waldenin aikaa etsimässä
Kalle
Virtapohja
Filosofian
tohtori
Tietokirjailija

K

un lähdin tutkimaan
vuorineuvos Juuso Waldenin (1907–1972) tarinaa vuonna 2019, minua
kiinnosti erityisesti se, kuinka
hän loi Suomen mittakaavassa ainutlaatuisen urheilujärjestelmän
tehtailleen. Huomasin yllättäen,
että tutkimusmatka muuttui
nostalgiamatkaksi. Projektin
onnistumisen takasi se, että
pääsin tutkimaan Valkeakoskella
sijaitsevan UPM:n keskusarkiston
aineistoja.
Moni haluaisi tehdä suuria asioita,
mutta harvalla on sellaista karismaa,
että halut ja haaveet toteutuvat.
Harvoin tavoitteet, lahjakkuus ja resurssit osuvat niin hyvin kohdalleen
kuin vuorineuvos Juuso Waldenin
tapauksessa.
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tuneuvos Kauko Sorjonen oli ostanut UPM:ltä Jämsänkosken tehtaan
vieraskerhon vuonna 2018. Kyse oli
Yhtyneiden luottoarkkitehti Pekka
Saareman suunnittelemasta edustavasta kaksikerroksisesta rakennuksesta, joka suunniteltiin alkujaan
tehtaan isännöitsijän edustuskodiksi.

Mutta niissä kaikissa urheilu on kuitenkin vain yksi sivujuonne. Kaksi
ensimmäistä kirjoitettiin 1970-luvun
alussa Juuson vielä eläessä.Vuonna 2007 ilmestyi Juuson syntymän
100-vuotisjuhlavuoden merkeissä
UPM:n arkistonjohtajan Ari Sirénin
kirja ”Juuso Walden”.

Samalla, kun Kauko Sorjosen säätiö
siirsi uuteen kiinteistöönsä merkittävän osan taidekokoelmastaan, minulle tarjoutui mahdollisuus aloittaa
siellä kirjoittajaresidenssissä Juuson
tarinaan perehtyminen. Juuso oli äitinsä puolelta jämsäläistä Konkolan
mahtisukua.

Juuso Waldenin merkitys liittyy
kiinteästi omaan aikakauteensa.
Paperiteollisuus oli kehittynyt Suomen viennin veturiksi sen jälkeen,
kun Juuson isä Rudolf Walden oli
perustanut Yhtyneet Paperitehtaat
Osakeyhtiön vuonna 1920.Yhtiön
kolme tukijalkaa olivat Simpeleen,
Myllykosken ja Jämsänkosken tehtaat. Kenraali Waldenin menestys
pantiin merkille Valkeakoskella, ja
hänet pyydettiin myös AB Walkiakosken hallituksen puheenjohtajaksi. Muutaman vuoden kypsyttelyn
jälkeen Walkiakoski sulautettiin
Yhtyneisiin, ja näin Yhtyneet sai neljännen tukijalkansa. Juuson aikana
Myllykoski jätti Yhtyneet, ja saman
tien sen tilalle perustettiin Kaipola.

Kuitenkin Juuso Waldenin persoona
liitetään luontevasti Valkeakoskelle
ja erityisesti sen urheilun kehitykseen. Juuso oli perustamassa Valkeakosken Hakaa ja vaikutti siihen,
että Haka nousi nopeasti yhdeksi
suomalaisen jalkapallon ikonisista
seuroista HJK:n rinnalle. Juuson aikana jalkapallon ilosanomaa levitettiin aktiivisesti myös Jämsänkoskelle, Myllykoskelle ja Simpeleelle.
Puuhiomo 1871

Juuso oli poikkeuksellisen vahva
persoona. Hän kehitti Yhtyneistä Paperitehtaista sotien jälkeen
yhden Euroopan kiinnostavimmista
sellun ja paperin valmistajista. Sen lisäksi hän loi Yhtyneet Paperitehtaat
Osakeyhtiön tehdaspaikkakunnille
ainutlaatuisen tehdasurheilukulttuurin.

Kun alan perehtyä uuteen aiheeseen, aloitan lukemalla aiemmin
kirjoitettuja avainteoksia.Yhtyneiden Paperitehtaiden 3-osainen
historiasarja, jonka tiedotuspäällikkö Toivo Nordberg kirjoitti, on
kulunut käsissäni. Luin myös Antti
Tuurin Metsän jättiläisen synnyn
(Otava 1999).

Kirjasin Juuson tarinan kirjoittamisen kalenteriini ”ToDo”-listalle sen
jälkeen, kun jyväskyläläinen kotiseu-

Juuso Waldenista on aiemmin kirjoitettu kolme elämäkertaa, joissa
kaikissa kerrotaan myös urheilusta.

Aktiebolaget Walkiakosken historia
alkaa jo vuodesta 1871, jolloin rakennettiin ensimmäinen puuhiomo,
joten tänä vuonna on Valkeakosken teollisuuskaupungissa aihetta
juhlia jo 150 vuotta kestänyttä
teollista historiaansa. Paperiteollisuus on sittemmin tuonut useiden
sukupolvien ajan leivän pöytään
lukuisissa valkeakoskelaisissa perheissä. Muiden Yhtyneiden tehdaspaikkakuntien teollisuushistoria
alkoi 1890-luvulla (Myllykoski 1892,
Jämsänkoski 1894 ja Simpele 1897)
lukuun ottamatta Kaipolaa. Sitä ei
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olisi syntynyt ilman Juuso Waldenin
visioita 1950-luvun alussa.
Urheilu yhdisti
Juuso Waldenia tutkiessani olen
ihaillut, kuinka nerokasta oli tehdä urheilusta teollisuusyrityksen
yhteishenkeä vahvistava väliaine.
Hänen merkityksensä suomalaiselle urheilulle ja liikunnalle oli niin
suuri, että se työ taustavaikuttajana
ansaitsee tulla nostetuksi esiin koko
leveydeltänä.
Juuso oli nähnyt jo kuinka hänen
isänsä Rudolf Waldenin aloittamat
tehtaiden ampumakilpailut olivat
innostaneet tehtaiden työntekijöitä.
Englannista saamansa inspiraation voimalla Juuso lisäsi urheilua ja
vuonna 1935 käynnistettiin Yhtyneiden urheiluohjelma mestaruuskilpailuineen. Urheiluohjelma oli
voimassa niin kauan kuin Juuso johti
Yhtyneitä eli 1960-luvun loppuun.
Tehdastyöntekijöistä haluttiin pitää
hyvää huolta, sillä Waldenit uskoivat
tyytyväisten työntekijöiden olevan
yrityksen menestyksen takeena. Isä
ja poika johtivat yritystä patriarkaalisesti. Juuso Waldenia sanottiin viimeiseksi patruunaksi. Se oli samalla
kertaa kunniamaininta ja loukkaus.
Itsevaltaisten patruunoiden aika
oli päättynyt jo ennen kuin Juuso
Walden siirrettiin syrjään toimitusjohtajan tehtävistä.
14 km historiaa
UPM:n keskusarkistoon on tallennettu yli 14 hyllykilometrin verran
metsäteollisuuden ja muidenkin
teollisuuden alojen historiaa 500
vuoden ajalta. Arkisto toimii UPM:n
Suomen toimintojen keskusarkistona sekä samalla UPM:n ja siihen
sulautuneiden yhtiöiden arkistona, joka on tutkijoiden käytössä.
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Juuso Walden oli niitä harvoja vuorineuvoksia, jotka kuuluivat tasavallan presidentti Urho Kekkosen lähipiiriin. Kuvassa presidentti
Kekkonen Waldenien vieraana Valkeakoskella kesällä 1972. Kuva:
UPM:n arkisto.
Arkistoa johtaa Ari Sirén, joka on
toiminut joitakin vuosia sitten myös
Liikearkistoyhdistyksen puheenjohtajana.
Metsäteollisuuden historian lisäksi
arkistosta löytyy Rauma-Repolan
jäljiltä tietoa myös esimerkiksi vedenalaisista laitteista, kuten sukellusveneistä ja -palloista. Kaikkiaan
arkistossa on lähes sadan itsenäisen
yhtiön arkistot. Kuva-arkistossa on
puolisen miljoonaa kuvaa UPM:n ja
sen edeltäjäyhtiöiden toimipaikoista, paikkakunnista ja ihmisistä.
Arkiston yhteydessä on myös pieni
museo, joka kertoo paperinvalmistuksen vaiheista. Onpa sinne talletettu vanha paperikonekin.
Aivan kaikkea ei kuitenkaan Valkeakosken arkistossakaan ole.
Kymmenkunta vuotta sitten UPM
talletti filmikokoelmansa, 584 elokuvaa, Kansalliseen audiovisuaaliseen
arkistoon. Se oli merkittävä kult-

tuurihistoriallinen teko esimerkiksi
historiantutkijoita ajatellen.
”UPM:n edeltäjäyhtiöiden tuottamat elokuvat ovat osa suomalaista
teollista perintöä. Ne kuvaavat
elävästi aikojen ja arvojen muutosta”, UPM:n arkiston asiakirjahallinnan päällikkö Ari Sirén kommentoi
filmikokoelmaa, josta suurin osa on
digitoituna UPM:n arkiston kokoelmissa.
Sanomalehtien luvatusta maasta
Englannista tuli Juuso Waldenille
kuin toinen kotimaa. Hän sai sieltä
urheilukipinän, ja saarivaltakunnan
ilmapiiri viehätti häntä muutenkin.
”Toimitusjohtaja Juuso Waldenin
vieraina käyneiden valtionpäämiesten vierailuista Ison-Britannian
pääministerin Harold Macmillanin
vierailu Valkeakoskella vuonna 1963
oli yksi arvovaltaisimmista filmille
tallennetuista hetkistä”, Ari Sirén
arvioi.
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UPM:n arkistosta löytyy myös
konserniin kuuluneiden yhtiöiden
henkilökuntalehtiä. Niistä Yhtyneiden Paperitehtaiden henkilöstölehti
Työn Äärestä alkoi ilmestyä vuonna
1931. Se on todellinen aarre varsinkin urheiluhistoriasta kiinnostuneelle. Neljän tehdaspaikkakunnan
urheilu aukeaa henkilöstölehden raporttien ansiosta hyvinkin tarkasti.
Lehteä toimitti alkuvaiheessa Lilli
Vuorela, joka toimi Yhtyneiden
Paperitehtaiden ja AB Walkiakosken
huoltotarkastajana vuodesta 1929
lähtien. Hän oli työturvallisuuden ja
työhyvinvoinnin esitaistelija parhaasta päästä. Myös Juuso Waldenin
puoliso Tellervo Walden osallistui
Työn Äärestä -lehden toimituskunnan työhön.
Yhtyneet ei tyytynyt vain paperin
myymiseen sanomalehtien kustantajille. Se osallistui tehdaspaik-

kakunnilla myös sanomalehtien
omistamiseen tai kustantamiseen.
Selvin esimerkki on Valkeakosken
Sanomat.
Erikoisin tapaus on Keski-Suomen
Iltalehti. Toimitusjohtaja Juuso
Walden halusi kokeilla englantilaistyylistä iltapäivälehteä myös Suomen markkinoilla. Koe suoritettiin
Jyväskylässä 1960-luvulla. Päätoimittajana oli Keski-Suomessa näkyvään
asemaan kohonnut Kyösti Sorjonen,
joka on samaa savolaista Sorjosen
sukua kotiseutuneuvos Kauko Sorjosen kanssa.
Keski-Suomen Iltalehti eli vain vajaan vuosikymmenen. Jyväskylässä
piti valtaa Keskisuomalainen, eikä
uuden lehden onnistunut löytää
riittävästi markkinoita, että siitä
olisi tullut kannattava.

Reed-ottelujen avajaiset ja päättäjäiset olivat kuin pienoisolympialaisista. Valkeakoskella vuonna 1960 arvovaltaisessa rivistössä Reedyhtiön toimitusjohtaja Philip Walker (vas.), vuorineuvos J.W. Walden,
suurlähettiläs Douglas Busk, Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiön
hallintoneuvoston puheenjohtaja, Kansainvälisen olympiakomitean
jäsen J.W. Rangell, yli-insinööri Leo Toikka ja hiihtokuningas Veikko
Hakulinen. Kuva: UPM:n arkisto.
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Presidenttien kirjeitä
UPM:n arkistoon talletettu vuorineuvos Juuso Waldenin kirjeenvaihto keskittyy pääasiassa työasioihin.
Yksi pysäyttävimmistä kirjeistä on
presidentti Risto Rytiltä vuoden
1951 lopulta. Se on vastaus Juusolle,
jonka erimielisyydet Björnbergien
suvun kanssa olivat kypsyneet päätökseen Yhtyneiden jakamisesta.
Presidentit kuuluivat muutenkin Juuso Waldenin elämään. Kun
Mannerheim lähti viimeisen kerran
Sveitsiin, hän halusi ennen lähtöään käydä Juuson luona jättämässä
hyvästit.Vuonna 1950 Juuso Walden
oli J.K. Paasikiven valitsijamiesehdokkaana. Sen jälkeen hänestä tuli
Urho Kekkosen mies. Samalla Yhtyneet Paperitehtaat liitettiin useiden
valtiovierailujen ohjelmaan tutustumiskohteena.
UPM:n arkistoon on talletettu
aihepiirejä myös toimitusjohtajan
toimenkuvan ulkopuolelta. Tietoa
löytyy runsaasti esimerkiksi Juuson
10-vuotiselta puheenjohtajakaudelta Suomen Palloliitosta.
Helsingin olympiakisojen jälkeen
oltiin hyvinkin lähellä, että Suomeen
olisi syntynyt Suomen Valtakunnan
Urheiluliitto. Momentum hukattiin,
ja Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton sekä Työväen Urheiluliiton
edustajat alkoivat kyräillä ja epäillä
toisiaan. Näissä oloissa vuorineuvos
Juuso Walden ei jäänyt poteroon
makaamaan. TUL:n seurojen liittymisestä Palloliiton sarjoihin sovittiin
vuonna 1953 ja yhteisiä sarjoja pelattiin vakiintuneesti vuodesta 1956
lähtien. Samalla syntyi määrittely
”vanhat seurat” ja ”uudet seurat”,
ja näin voitiin seuroista puhua ilman
poliittista leimaamista.
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Juuso Walden oli myös Suomen
Voimistelu- ja Urheiluliiton taloutta
tukemaan perustetun SVUL:n Tuki
ry:n ensimmäinen puheenjohtaja vuonna 1948. Sen jälkeen, kun
Juusosta tuli Erik von Frenckellin
jälkeen Palloliiton puheenjohtaja, hänen päähuomionsa kiinnittyi
valtakunnallisissa urheiluasioissa
jalkapalloon.
Norjalaiset suksikilpaan
Jalkapallon ohella Juuso Waldenin
kädenjälki näkyi vahvasti ennen
kaikkea hiihdossa. 1940-luvulla Juuso vei Yhtyneiden hiihtäjät Norjaan
kilpailemaan paikallista tehdasurheilujoukkuetta vastaan ja toi Norjasta
mäkihypyn valmennusosaamista
Suomeen.
Hyppyrimäet piti olla jokaisella
tehdaspaikkakunnalla. Kun Kaipolan paperikoneet oli saatu käyntiin,
sinnekin rakennettiin maamerkiksi
hyppyrimäki, betonimäki, josta tuli
näkyvä maamerkki.
Tenniskentät, ampumaradat, uimalat,
venevajat ja painisalit olivat myös
urheilun suorituspaikkoja, joita
tehdas mielihyvin rakensi. Mutta
tärkeimpiä kaikista olivat nurmipäällysteiset urheilukentät, jotka
tehtiin tehtaiden käyttöön. Näiden
lukuisien urheilupaikkojen ansiosta
Yhtyneiden tehdaspaikkakunnilla
on edelleen vireää urheilutoimintaa,
vaikka jo Juuson aikana suorituspaikkoja siirrettiin kullakin paikkakunnalla kunnan hoitoon. Lisäksi
lajit ja muodit ovat vuosikymmenien kuluessa vaihdelleet.
Soutu oli yksi Juuson suosikkilajeja.Vuonna 1961 Yhtyneet lähetti
suuren soutujoukkueen Henleyn
regattaan, joka vastasi perinteidensä
ja arvostuksensa puolesta maailmanmestaruuskilpailuja. Soudun
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Ari Sirén johtaa UPM:n arkiston toimintaa. Hänen takanaan on
tietoa ja dokumentteja Suomen teollisuuden historiasta 500 sadan
vuoden ajalta. Kuva: Kalle Virtapohja.
ensimmäiset MM-kisat järjestettiin
vasta seuraavana vuonna.
Juhlavat Reed-ottelut
Yhtyneiden urheilumyönteinen
suhtautuminen tarjosi hyvät harjoittelumahdollisuudet monien eri
lajien huipuille. Tulokset olivat huipputasoa, ja peräti kolme Yhtyneiden
palveluksessa ollutta ”Kaipolan tallin” kestävyysjuoksijaa sai nimensä
maailmanennätystilastoihin.
Yhtyneiden urheilustrategiaan kuului hiihtäjien keskittäminen Jämsänkoskelle. Sen vuoksi Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas Veikko
Hakulinenkin muutti Valkeakoskelta
Jämsänkoskelle. Hakulisen mittava
mitalikokoelma on yksi suomalaisen urheilun suurista aarteista. Se
hankittiin hiljattain Urheilumuseon
kokoelmiin.
Juuso Waldenin tarinaa tutkiessani
olen löytänyt myös raportit Veikko
Hakulisen ensimmäisestä kansainvälisestä voitosta Englannissa. Kyse
oli hieman yllättäen maastojuoksusta.Vuosi oli 1949.Yhtyneet lähetti

tuolloin joukkueita niin sanottuihin Reed-otteluihin.Yhtyneet kävi
1947–1962 kaikkiaan kymmenen
ottelua englantilaisen Albert E.
Reed & Companyn kanssa. Lajeina
olivat maastojuoksu, viestijuoksu ja
jalkapallo.
Viime vuonna Englannista otettiin
yhteyttä Suomen olympiakomiteaan. Suomen joukkueen sauna
Lontoon olympiakisoista 1948 oli
tullut tiensä päähän. Saunan historia
liittyy myös Juuso Waldeniin.
Sauna lahjoitettiin olympialaisten
jälkeen 1949 Aylesfordiin Reedyhtymän urheiluseuran käyttöön
ja vihittiin juuri sen Reed-ottelun
yhteydessä, jolloin Hakulinen voitti
maastojuoksun. Sitä voi tavallaan
sanoa ”Juuson saunaksi”, vaikka en
ole löytänyt Juuson kirjeenvaihdosta mainintoja, joissa Juuso olisi
antanut tästä saunasta ohjeita. Ilman
Juuson avaamaa tietä sauna ei kuitenkaan olisi Aylesfordiin päätynyt.
”Juuson sauna” palveli Aylesfordissa paikallisia liikkujia yli 70 vuoden
ajan.
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TEKNIIKKA

Information governance – uusi lähestymistapa
asiakirja- ja tiedonhallinnan kenttään?
Emilia
Erkama
Tiedonhallinnan
suunnittelija
Valtioneuvoston
kanslia

A

siakirja- ja tiedonhallinnan alan monille
käsitteille on tyypillistä määritelmien suuri
vaihtelu kirjallisuudessa. Käsitteiden
alaan voi kuulua toisaalta hyvin
kapea-alaisesti tietyn tyyppistä ja
tietyssä muodossa olevaa tietoa.
Toisena ääripäänä käsitteiden alaan
voi kuulua organisaation kaikki
tieto. Alan käsitteiden vakiintumattomuus johtuu paitsi tieteenalan
nuoruudesta, myös siitä, että uusia
käsitteitä käyttöön otettaessa niiden suhde aikaisempiin käsitteisiin
ei ole aina selvillä. Käsitteiden alat
saattavat olla myös ainakin osittain
päällekkäisiä. Lisäksi kansainvälisesti
alalla on monenlaisia käsitteiden
määrittelyn ja käytön traditioita,
eikä englanninkielisiä käsitteitä ole
useinkaan mahdollista kääntää suoraan suomeksi.
Organisaation tiedonhallintaa
kuvaava information governance
-käsite on yksi niistä käsitteistä,
joita on määritelty lukuisin eri
tavoin kirjallisuudessa. Information
governance on melko uusi, vasta
2000-luvulla yleistymään alkanut
käsite. Sen merkitys ei ole vakiintunut, joten kirjallisuudessa esiintyy toisistaan paljonkin eroavia
määritelmiä kyseisestä käsitteestä.
Useimmat information governance
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-käsitteen määritelmät ovat tyypillisesti luonteeltaan varsin yleisiä ja
sisältävät mainintoja lukuisista eri
asioista. Tämän seurauksena on vaikea hahmottaa, mikä on olennaista
eri määritelmissä. Information governance -käsitteelle ei myöskään
ole olemassa merkityssisällöltään
vastaavaa suomenkielistä käännöstä.
Selvitin monitahoisen information
governance -käsitteen merkitystä
informaatiotutkimuksen alaan kuuluvassa pro gradu -tutkielmassani
Information governance -käsitteen
merkitys: systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja käsiteanalyysi, joka
hyväksyttiin Tampereen yliopistossa
tammikuussa 2021. Tutkimuksen
tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva information governance
-käsitteen erilaisista määritelmistä
ja käsitteelle annetusta merkityssisällöstä kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa. Selvitin tutkimuksessa myös, mitkä ovat information
governance -käsitteen lähikäsitteet, ja pohdin kyseisen käsitteen
yhtäläisyyksiä ja eroja erityisesti
asiakirjahallintaa/-hallintoa tarkoittavaan records management -käsitteeseen. Lisäksi pohdin, mitä uutta
information governance tuo tiedonhallinnan kenttään ja missä määrin se on vain muihin lähestymistapoihin pohjautuvien periaatteiden
toteuttamista uudella nimellä.
Tutkimuksen toteutus ja
keskeiset havainnot
Tutkimukseni aineisto muodostui
systemaattisen kirjallisuuskatsauksen menetelmällä kansainvälisistä

tieteellisistä julkaisuista keräämistäni tutkimusartikkeleista. Rajasin
aineiston valitsemieni seulontakriteerien avulla 22 tutkimusartikkeliin, jotka edustivat aineiston suhteellisen pienestä koosta huolimatta
monipuolisesti useita eri tieteenaloja. Aineisto koostui mm. asiakirja- ja tiedonhallinnan, hallintotieteen
sekä teknisemmin suuntautuneiden
IT-alan tai tietojärjestelmätieteen
piiriin kuuluvista artikkeleista.
Useamman eri tieteenalan näkökulmien huomioiminen tutkimuksessa
osoittautui tärkeäksi, koska information governance on monitieteellinen sateenvarjokäsite, joka kokoaa
useamman eri alan osaamisen ja
vahvuudet tiedonhallinnan kokonaisuuden hyväksi.
Tutkimuksen analyysivaiheessa
pureuduin information governance
-käsitteen merkityksen muodostaviin piirteisiin pilkkomalla käsitteen
merkityksen pieniin osiin käsiteanalyysimenetelmän avulla. Näitä
information governance -käsitteen
erilaisia ominaispiirteitä, ennakkoehtoja ja seurauksia tunnistin
aineistosta käsiteanalyysin avulla
varsin suuren joukon: yhteensä 36
ominaispiirrettä, 19 ennakkoehtoa
ja 16 seurausta. Lisäksi löysin tutkimusaineiston artikkeleissa eniten
mainintoja saaneet 4 information
governance -käsitteen lähikäsitettä,
jotka ovat information technology
(IT) governance, data governance,
information management ja records
management.
Huolimatta tunnistettujen ominaispiirteiden, ennakkoehtojen ja
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seurausten suuresta määrästä käsiteanalyysin perusteella muodostamani kuva information governance
-käsitteestä oli odotettua yhtenäisempi, sillä käsitteen erilaiset määritelmät täydensivät toisiaan eikä
suuria ristiriitoja löytynyt eri määritelmien välillä. Suurimmat erot eri
määritelmien välillä olivatkin siinä,
miten eri kirjoittajat näkevät information governancen suhteen sen
lähikäsitteisiin. Eri tieteellisistä taustoista lähtöisin olevien kirjoittajien
näkemykset eroavat information
governancen ja sen lähikäsitteiden
suhteesta, kuten esimerkiksi asiakirjahallinnan roolista ja merkityksestä
information governancessa. Useiden kirjoittajien mukaan information governance sisältää muut keskeisimmät lähikäsitteet, joskin eräiden
kirjoittajien mielestä information
governance on osa IT governancea.
Monet kirjoittajat mainitsivat myös
information governancen ja sen
lähikäsitteiden keskinäisen sekoittamisen olevan tyypillistä. Tämä näkyi
muutamassa aineiston artikkelissa
siten, että eri käsitteiden suhteet
jäivät epäselviksi.
Kokonaisvaltainen lähestymistapa tiedonhallintaan
organisaatiossa
Muodostin käsiteanalyysin tulosten perusteella oman määritelmäni
information governance ‑käsitteestä. Sen mukaan information
governance on kokonaisvaltainen,
yhtenäinen ja koordinoitu lähestymistapa tiedonhallintaan organisaatiossa, ja sen hallinnan piiriin kuuluu
organisaatiossa kaikki tieto. Information governance kokoaa yhteen
eri alojen näkemyksiä ja parhaita
käytäntöjä tiedonhallintaan organisaatiossa. Siihen kuuluu olennaisesti
yhteistyö niin organisaation eri
osastojen välillä kuin mahdollisten
muiden sidosryhmienkin kanssa.
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Information governancen päämäärien toteutuminen vaatii yhteistyön
lisäksi johdon ja mukana olevien
sidosryhmien tukea sekä ns. ”siilojen hajottamista” eli informaation
siiloutumisen vähentämistä organisaatiossa.
Tiedonhallinnan suunnittelua
Information governance on muodostamani määritelmäni mukaan
strateginen lähestymistapa tiedonhallintaan organisaatiossa. Se on
tiedonhallinnan suunnittelua pitkällä
aikavälillä ja toimintapolitiikkojen
luomista. Sitä toteutetaan viitekehysten, standardien, ohjeiden ja
valvontamekanismien avulla. Käytännössä information governance
on hyvin pitkälti päätöksentekoa. Se
on informaation hallintaa sen koko
elinkaaren ajan, ja se kattaa kaikki tiedonhallinnan prosessit sekä
niiden ohjaamisen ja valvonnan. Sen
tavoitteena on informaation eheyden, laadun, arvon ja saatavuuden
varmistaminen sekä huolehtiminen
informaation säilymisestä luotettavana ja ajankohtaisena.
Informaatioon liittyvien riskien hallintaa
Information governance pyrkii
vähentämään informaatioon liittyviä riskejä organisaatiossa, joten
information governancen riskienhallinnallinen luonne näyttäytyi
kirjallisuudessa varsin keskeisenä.
Information governancen piiriin
kuuluukin erityisesti tietoturvaan,
tietosuojaan, henkilötietojen suojaamiseen ja julkisuuteen liittyviä
kysymyksiä. Information governance liittyy siis sekä toisaalta arkaluonteisten tietojen suojaamiseen
luvattomalta pääsyltä että toisaalta
tietojen asianmukaisen käytön
mahdollistamiseen. Myös lakien

ja sääntöjen noudattaminen sekä
tilivelvollisuuteen ja läpinäkyvyyteen liittyvät kysymykset nousivat
aineistossa keskeisiksi information
governancen osa-alueiksi.
Organisaation toiminnan
kehittämistä
Information governancen periaatteiden toteuttaminen vaatii organisaatiossa usein muutosta tiedonhallinnan aikaisempiin käytäntöihin,
joten sen täysimääräinen toteutuminen edellyttää vahvaa muutosjohtamista. Information governance on
pyrkimistä organisaation toiminnan
kehittämiseen ihmisten käyttäytymistä muuttamalla. Sen tavoitteena
on informaatiokeskeinen organisaatiokulttuuri. Information governancen periaatteiden toteutumista
organisaatiossa edistää organisaatiokulttuurin lisäksi myös vahva
tietoturvakulttuuri, luottamuksen
ilmapiiri sekä tietovarantojen arvon
ymmärtäminen. Information governance onkin kykyä hyödyntää
organisaation informaatioresursseja
tehokkaasti. Se pyrkii myös informaation arvon maksimointiin. Information governancen seurauksia on
organisaation suorituksen parantuminen, organisaation resurssien
tehokkaampi käyttö sekä päällekkäisyyksien väheneminen. Lisäksi
se saa aikaan myös ajansäästöä ja
vähentää kuluja.
Information governancen
ainutlaatuisuus ja suhde lähikäsitteisiin
Information governancella on
lähestymistapana organisaation
tiedonhallintaan omat vahvuutensa
verrattuna sen lähikäsitteisiin, mutta
information governancen ainutlaatuisuutta vähentää väistämättä se,
että monet sen tärkeistä periaatteista pohjautuvat asiakirjahallin-
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taan ja muihin sen lähikäsitteisiin.
Kaikki ei siis ole uutta. Toisaalta
information governance on vastaus kirjallisuudessa esitettyihin
toiveisiin uudesta lähestymistavasta
tiedonhallintaan, sillä se laajentaa
aikaisempien lähestymistapojen
kapeampaa näkökulmaa kaikkeen
tietoon organisaatiossa. Information
governancea on myös kirjallisuudessa esitetty jopa asiakirjahallinnan korvaajaksi, koska joidenkin
kirjoittajien mielestä asiakirjahallinta ei riitä vastaamaan digitaalisen
ajan tuomiin haasteisiin. Tällöin
information governancessa ajatellaan olevan kyse asiakirjahallinnan
digitaaliseen aikaan sopimattomien
ainesten hylkäämisestä.
Information governancen erottaa
sen muista lähikäsitteistä käsitteen
laaja-alaisuus, kokonaisvaltaisuus,
monialaisuus ja eri toimijoiden
välisen yhteistyön korostaminen.
Strategisuuden painottaminen
lähestymistavassa tiedonhallintaan on myös ominaispiirre, joka
kuuluu enemmän information
governanceen kuin muihin lähikäsitteisiin. Havaitsin tarkastellessani
tarkemmin erityisesti information
governancen ja records managementin eroja, että yksi kyseisiä
käsitteitä erottavista tekijöistä ovat
syyt, joiden vuoksi informaatiota
tai asiakirjoja säilytetään kyseisissä
lähestymistavoissa. Information governancessa informaatiota säilytetään ainoastaan nykyistä tai tulevaa
käyttöä varten, joten organisaation
toiminnan tallentaminen ja pysyvä
säilyttäminen organisaation identiteettiä ja muistia varten eivät kuulu
siihen. Information governance
ja records management eroavat
myös siinä, mihin informaation ja
asiakirjojen arvo perustuu kyseisissä lähestymistavoissa. Information
governancessa informaatiolla on
arvoa sen vuoksi, että sen avulla
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voidaan parantaa organisaation
suoritusta, kun taas records managementin näkemyksen mukaan
asiakirjojen arvo perustuu siihen,
että ne ovat todisteita organisaation toiminnasta.
Periaatteita ja käytäntöjä hyvään tiedonhallintaan
pyrkimiseksi
Useat kirjoittajat kuvailevat information governancen ohjeina
ja periaatteina siitä, miten hyvä
tiedonhallinta tulisi järjestää organisaatiossa. Tällöin information governance nähdään lähestymistapana,
joka sisältää keinot hyvään tiedonhallintaan pyrkimiseksi. Information
governancen tavoitteena oleva kehittyminen on jatkuvaa eikä se näin
ollen tule koskaan täysin valmiiksi.
Tähän viittaavat information governancen ominaispiirteistä tiedonhallinnan suunnittelun lisäksi pyrkimys
organisaation toiminnan kehittämiseen sekä ihmisten tiedonhallintaan
liittyvän käyttäytymisen muuttamiseen. Muodostin tutkimusaineiston
pohjalta myös johtopäätöksen, että
information governance ei ole kirjavia käytäntöjä ja huonosti suunniteltuja prosesseja. Tiedonhallinnan
käytäntöjen ja prosessien suunnittelu ja yhdenmukaistaminen ovatkin
information governancen keskiössä. Riskienhallinnan näkökulmasta
huonosti hoidettu tiedonhallinta
puolestaan näyttäytyy pahimmillaan informaatioon liittyvien riskien
toteutumisena.
Kaiken kaikkiaan information governance on laaja joukko periaatteita ja käytäntöjä, joiden tarkoituksena on organisaation tiedonhallinnan
kehittäminen ja sitä kautta organisaation suorituksen parantaminen.
Information governance on tiedonhallinnan suunnittelua, organisaation
toiminnan kehittämistä sekä tie-

donhallinnan kontrollointia. Information governance tuo yhteen eri
toimijoiden vahvuudet ja osaamisen
ja mahdollistaa niiden laajemman
hyödyntämisen koko organisaation
tasolla. Asiakirjahallinnon näkökulmasta information governanceen
olennaisesti kuuluva eri sidosryhmien välinen yhteistyö merkitsee
ennen kaikkea sitä, että asiakirjahallinnolle avautuu mahdollisuus päästä vaikuttamaan laajemmin organisaation tiedonhallintaan yhdessä
muiden sidosryhmien kanssa.
Information governance ei korvaa
aikaisempia lähestymistapoja, vaan
tarjoaa laajemman näkökulman
organisaation tiedonhallintaan ja
kaikkeen informaatioon organisaatiossa. Laajuus on samaan aikaan
information governance -käsitteen
haittapuoli: käsitteen yleisyys ja
monitahoisuus vähentää käsitteen
täsmällisyyttä ja vastaavasti myös
sen käyttökelpoisuutta. Information governance -kirjallisuus sisältää
paljon hyviä näkemyksiä organisaation tiedonhallinnan kehittämiseksi,
minkä voisi sanoa olevan yksi lähestymistavan hyödyistä yhteistyön
korostamisen ja kokonaisvaltaisen
näkökulman lisäksi.
Pro gradu -tutkielmani on luettavissa
seuraavasti:
Erkama, E. (2021). Information
governance -käsitteen merkitys:
systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja
käsiteanalyysi.Tampereen yliopisto.
Pro gradu -tutkielma. http://urn.fi/
URN:NBN:fi:tuni-202012158880

FAILI 1/2021

ARKISTOT

Digitaalista keramiikkaa – keraamikko ja
opettaja Kyllikki Salmenhaaran arkisto
Susanna
Kokkinen
Päällikkö
Asiakirjahallinto
Aalto-yliopisto

K

yllikki Salmenhaara
(1915–1981) oli aikansa
merkittävimpiä suomalaisia keramiikkataiteilijoita ja suomalaisen keramiikkataiteen opetuksen uranuurtaja.
Aalto-yliopiston arkiston Salmenhaaraan liittyvät arkistokokoelmat ovat hyvä esimerkki
monipuolisen, asiakirja-, kuva- ja
esineaineistoja sisältävän arkistokokonaisuuden vahvuuksista
tutkimus- ja opetuskäytössä.
Opettajaksi Taideteolliseen
oppilaitokseen
Salmenhaaran ura opettajana lähti
liikkeelle edellisen pitkäaikaisen
keramiikkataiteen opettajan, Elsa
Eleniuksen, sairastuttua 1950-luvun
lopulla. Elenius jatkoi muutaman
vuoden opetusta mm. Oiva Toikan
avustamana, mutta tilanne heikkeni
siinä määrin 1960-luvun alkuun tultaessa, että uusi vakituinen opettaja
oli välttämättömyys keramiikkataiteen korkeatasoisena pidetyn
opetuksen säilyttämiseksi.
1960-luvun alkuun tultaessa Salmenhaara oli jo kansainvälisesti
palkittu taiteilija. Hän sai mm. Pro
Finlandian 1961, ja Milanon trien-
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naalissa hänet palkittiin useita kertoja: hopeamitalilla 1951, Diplome
d’hônneurilla 1954, Grand Prix´lla
1957 ja kultamitalilla 1960. Hän oli
työskennellyt sekä Suomessa (mm.
Arabian taideosastolla 1947–1961)
että ulkomailla, ja oli yksi kansainvälisesti menestyneimpiä keraamikkojamme.
Ei ollutkaan ihme, että Taideteollisen oppilaitoksen taiteellinen johtaja Kaj Franck pyysi vuonna 1963
kirjeitse tuolloin China Trading
Institutessa Taipeissa vaikuttanutta
Kyllikki Salmenhaaraa hakemaan
Eleniuksen paikkaa. Salmenhaara
lopulta haki tehtävää, ja tuli valituksi.
Salmenhaara toimi Taideteollisen
oppilaitoksen ja sittemmin Taideteollisen korkeakoulun keramiikkataiteen opettajana vuosina 1963-1981.
Hänet nimitettiin Suomen ensimmäiseksi taideteollisuusalan taiteilijaprofessoriksi vuosiksi 1970-1973,
ja hän toimi Taideteollisen korkeakoulun keramiikan yliopettajana
vuodesta 1973 aina kuolinvuoteensa 1981 saakka.
Opetuksen uudistaja
Heti opettajaksi ryhdyttyään
Salmenhaaralla oli selkeä tavoite
rakentaa opetusta kattavan ja systemaattisen materiaaliopin ja materiaalien tutkimuksen ympärille. Hän
kirjoitti materiaaliopin ympärille
laajan luentosarjan ja otti materiaaleihin, ja erityisesti suomalaiseen
punasaveen, ja lasitteisiin liittyvän
tutkimuksen osaksi opetustaan.

Opiskelijat osallistuivat aktiivisesti
eri lasitemuunnosten luomiseen
ja testaamiseen, ja saivat samalla
kokemusta eri lasitteiden käyttäytymisestä omaa tulevaa työtään
ajatellen.
Ylipäänsä hyvä tekninen taito oli
opetuksen keskiössä. Usean vuoden tekninen uurastus ja toistot
loivat sitä pohjaa, joka myöhemmin mahdollisti keskittymisen itse
muodon ja taiteellisen näkemyksen
kehittämiseen, kuten Salmenhaara
toteaa vuonna 1981 Kirsti Petäjäniemen Pro Arte Utili -ohjelmassa
(Yle Areena).
Arkistointi osana opetusta
Pro arte utili -ohjelmassa Salmenhaara mainitsee myös aloittamansa
keramiikan (ja sittemmin myös
lasitaiteen) oppilastyöarkiston, jota
hän kartutti opiskelijoidensa töillä
1960-luvun alusta lähtien.
Sen lisäksi että kokoelma muodostaa ainutlaatuisen näkymän suomalaisten keraamikkojen ja lasitaiteilijoiden opiskeluaikaisiin töihin, on se
toiminut alusta lähtien keskeisenä
osana opetusta. Kokoelman ytimessä on erilaiset muoto- ja lasitekokeilut, unohtamatta kuitenkaan
teollista pientuotantoa tai taiteellisesti kunnianhimoisempia töitä.
Materiaalitutkimukseen liittyvä tutkimustyö julkaistiin Salmenhaaran
kirjoittamassa alan perusteoksiin
kuuluvassa teoksessa ”Keramiikka: massat, lasitukset, työtavat”
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kautta kirjallisesti dokumentoituja
matkoja, työrupeamia, ja kansainvälisten kollegoiden luokse tehtyjä
vierailuja.
Monimuotoisen aineiston
digitalisoinnin mahdollisuudet

Keramiikkataiteen opetusta. Alfred University, New York, Yhdysvallat,1976. Kuva: Aalto-yliopiston arkisto.
(1.p 1974, 2.p 1983). Teoksen laaja
pohja-aineisto – massa- ja lasituskaavoja, sekä niihin liittyvää kehittelytoimintaa, laskutoimituksia,
muistiinpanovihkoja, massojen ja
lasitusten koepaloja – löytyy Aaltoyliopiston arkistosta osana Salmenhaaran opetuskokoelmaa. Samasta
kokoelmasta löytyy myös materiaaliopin luentokokonaisuudet.
On hienoa nähdä uusien opiskelijasukupolvien konkreettinen ihmetys
ja ihailu tämän aineiston äärellä.
Systemaattisesti toteutetut lasitekokeilut ja niiden tausta-aineistot
avaavat yhä uusille sukupolville
hienolla tavalla Salmenhaaran opetuksen ja tutkimuksen perintöä ja
luovat opiskelijoiden omien töiden
kautta myös uusia tulkintoja.
Henkilöarkiston helmet
Salmenhaaran yksityisarkiston
ehdottomia helmiä on henkilöarkistoon kuuluva kirjekokoelma. Hän
kävi kirjeenvaihtoa läpi elämänsä
merkittävimpien suomalaisten ja
kansainvälisten kollegojen ja alan
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vaikuttajien kanssa. Osa kontakteista muodostui Salmenhaaran lukuisilla työ- ja opintomatkoilla, joiden
lisäksi hän myös työskenteli ja
luennoi ulkomailla pitempiä jaksoja
kerrallaan.
Kirjeistä saa hyvän kuvan Salmenhaaran työstä ja tavoitteista sekä
keraamikkona että opettajana. Salmenhaara oli kautta linjan arvostettu kollega ja taiteilija, mutta esimerkiksi Salmenhaaran opiskelijalle,
ja sittemmin mm. Taideteollisessa
korkeakoulussa professorina toimineelle Sakari Yli-Viikarille hänen
yhteyksiensä laajuus keramiikkamaailman huippuihin ja taideteollisen alan vaikuttajiin kävi ilmi vasta
laajaan kirjeenvaihtoon perehtymisen kautta.
Kuvakokoelman kautta avautuu
oma värikäs maailmansa. Salmenhaara oli innokas kuvaaja, ja hän kuvasi niin työtään ja opetustaan kuin
kaikkea mahdollista työ- ja opintomatkoilla kokemaansa. Kuvakokoelma täydentää hienosti kirjeiden ja
muun henkilökohtaisen aineiston

Olen aiemminkin Faili-kirjoituksissani nostanut esiin kuva- ja esineaineistojen keskeisen roolin osana
Aalto-yliopiston kaltaisen monialaisen organisaation arkistonmuodostusta. Ne täydentävät keskeisesti
yliopiston asiakirja-aineistoa, opinnäytteitä ja tieteellistä tutkimusta.
Ilman kuva- ja esinekokoelmia ei
saa täydellistä kuvaa yliopiston ja
sen taustakorkeakoulujen toiminnasta, opetuksesta ja tutkimuksesta.
Salmenhaaran yksityisarkistokokonaisuus ja keramiikan ja lasitaiteen
oppilastyökokoelma ovat erinomainen esimerkki tällaisesta kokonaisuudesta.
Salmenhaaraan liittyvistä kokoelmista on digitoitu toistaiseksi
keskeiset osat Salmenhaaran henkilöarkiston kuvakokoelmaa. Salmenhaaran taiteellista tuotantoa on
lisäksi esitelty laajasti myös arkiston muissa kokoelmissa, kuten Kaj
Franckin ja arkkitehtuurin laitoksen
digitoiduissa ja julkaistuissa luentokuvakokoelmissa. Salmenhaaraan
liittyvät kuvakokoelmat ovat olleet
Aalto-yliopiston arkiston Finna-sivujen kautta ahkerassa tutkimus- ja
opetuskäytössä, ja eittämättä lisänneet kiinnostusta myös asiakirjaaineistoihin.
Lisäksi keramiikan ja lasitaiteen
oppilastyöarkiston esineitä, sekä
kokoelmista löytyviä Salmenhaaran
tekemiä taideteoksia on digitoitu
osana Aalto-yliopiston IT-palve-
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luiden kanssa yhteistyössä toteutettua 3d-digitointiprojektia, jossa
yliopiston opiskelijoiden käyttöön
hankittua 3D-kuvaukseen sopivaa
photo-robottia on testattu arkiston
käytössä keväästä 2020. Projektissa
saatiin kuvattua yli 1000 keramiikkaesinettä.
Teosten 3D-spinnit saadaan esille
myöhemmin, mutta toistaiseksi kokoelmista on julkaistu vain yksittäiset tunnistekuvat. Tulevaisuudessa
3D antaa tutkijoille entistä paremmat mahdollisuudet perehtyä näihin
tutkimuskäyttöä ajatellen liian
hauraisiin teoksiin, joita toistaiseksi
ei pystytä tarjoamaan kuin harvojen
ja valittujen nähtäväksi.
Aalto Media Repository
– digitaalisten aineistojen
kerääminen, hallinnointi ja
jakaminen
Aalto-yliopisto on parhaillaan hankkimassa uutta, projektivaiheessa
Aalto Media Repositoryksi nimettyä asiakirja- ja media-aineistojen
arkistointiin tarkoitettua kokonaisuutta. Tämän kunnianhimoisen järjestelmäkokonaisuuden myötä on
tavoitteena saada kerättyä ja jaettua
entistä monipuolisemmin Aaltoyliopiston digitaalista perintöä
tutkijoiden, opiskelijoiden ja muiden
kiinnostuneiden saataville.
Erityisesti uusi järjestelmäkokonaisuus lisää kykyämme taltioida ja
hallita systemaattisemmin ja monipuolisemmin itse media-aineistoja,
sekä niiden julkaisuun tarvittavia
oikeuksia. Formaattien kehitys eri
aloilla on ollut huimaa, ja moni
hieno tietokonepeli, mediateos
tai vastaava on toistaiseksi jäänyt
arkistoimatta. Lisäksi kaikki esimerkiksi opinnäytteisiin liittyvät fyysiset
teokset kuvataan tai taltioidaan
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Keramiikkataiteen oppilastyö 1970-luvulta. Kuva: Aalto-yliopiston
arkisto.
muutoin systemaattisesti digitaalisiksi, mutta teosten talteenottoprosessit ovat olleet toistaiseksi
opiskelijoille ja henkilökunnalle
turhan monimutkaisia.

Aalto-yliopiston arkiston
kokoelmat

Digitaalisten kappaleiden arkistointiin ei toistaiseksi ole ollut käytettävyydeltään toimivia työnkulkuja
tai työkaluja, joissa myös teosten
jatkokäytön oikeudet olisi otettu
kattavasti huomioon. Media Repositoryn mukanaan tuomien järjestelmäintegraatioiden ja tuettujen
tallennusprosessien kautta kokonaisuus saataneen jatkossa paremmin
hallintaan. Samalla Kyllikki Salmenhaaran yksityisarkiston tai keramiikka- ja lasitaiteen oppilastyöarkistojen kaltaiset monimuotoiset arkistokokonaisuudet saadaan talteen
ja julkaistuiksi käyttöön jo niiden
lahjoitus- tai syntyvaiheessa.

Aalto-yliopiston arkiston uudet
Finna-sivut: https://aaltoarkisto.
finna.fi/

Aalto-yliopiston arkisto: https://
www.aalto.fi/fi/arkisto

Kirjallisuus: Hellman, Åsa, Ceramic Art
in Finland (Otava 2004); Leppänen,
Helena (toim.), Ruukun runoutta ja
materiaalin mystiikkaa (Taideteollisen
korkeakoulun julkaisu B 71, 2003); Sotamaa,Yrjö (toim.), Ateneum Maskerad
(Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja, B 62)
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TEKNIIKKA

Tyhjien tunnistaminen automaattisesti –
miksi se on niin vaikeaa?
Anssi
Jääskeläinen
Tutkimuspäällikkö
XAMK
Digitalia

Reko
Etelävuori
Ylitarkastaja
Kansallisarkisto

Tuomo
Räisänen
IT-asiantuntija
XAMK
Digitalia

Mika
Koistinen
Data-analyytikko
Kansallisarkisto

T

ässä artikkelissa kerromme kansantajuisesti
Digitalian ja Kansallisarkiston yhteistyönä
toteuttamasta pilotoinnista,
jossa sekä keinoälyn (AI) että
sääntöihin perustuvan päättelyn avulla pyrittiin erottelemaan skannatuista asiakirjoista
(bittikarttakuvista) tyhjät sivut
mahdollisimman luotettavasti.
Lisäksi tutkittiin mahdollisuutta
erotella toisistaan konekirjoitetut sivut, käsin kirjoitetut sivut ja
näitä molempia sisältävät sivut.
Kyseessä oli siis aineiston luokittelutehtävä. Tulokset ovat lupaavia ja parantavat merkittävästi
aineistojen käytettävyyttä.

nen ja saatavuus sekä edistää niiden
tutkimuskäyttöä. Tämän pilottiprojektin aikana pyrittiin löytämään
uusia keinoja edistää ja helpottaa
tutkimuskäyttöä vaarantamatta
kuitenkaan aineistojen säilymistä.
Kuvatut toimenpiteet kohdistuvat
siis käyttökappaleisiin tai niistä tehtyihin käsittelykopioihin.

Taustat

Kansallisarkistossa on tehty digitointia vuodesta 1999. Digitointiprosessia on kehitetty sen koko
olemassaolon ajan sekä virkatyönä
että erillisissä projekteissa. Ny-

Kansallisarkiston tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilymi-
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Seuraavaksi on todettava, että
yhdelläkään automaattisella menetelmällä ei tulla koskaan pääsemään
100 % tarkkuuteen. Kuitenkin sekä
Digitalian että Kansallisarkiston tulokset osoittavat, että varsin hyvään
97–99 % tarkkuuteen tyhjien tunnistuksessa voidaan päästä monellakin eri menetelmällä.

kyisellään Kansallisarkiston digitointitoiminta jakautuu kahteen
toimintoon, takautuvaan digitointiin
ja massadigitointiin. Takautuva digitointi tarkoittaa Kansallisarkistoon
analogisessa muodossa vuosien
saatossa siirrettyjen aineistojen
digitaaliseksi muotoon muuttamista,
kun taas massadigitointi tarkoittaa
edelleen aineiston luoneen viranomaisen hallussa olevan analogisen
aineiston digitointia analogisen
aineiston siirron yhteydessä. Digitoinnissa tärkeintä on tallentaa
analogisista aineistoista tieto täydellisenä digitaaliseen muotoon – tässä
vaiheessa ei ole tarkoitus tehdä
sen suurempia tulkintoja siitä, onko
jokin tieto digitaalisessa kuvassa
merkittävää vaiko ei.
Pilottiprojektissamme Digitalian
henkilökuntaa ei tarkastettu Suojelupoliisin toimesta, mikä olisi
vaadittu massadigitoitavan aineiston
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käsittelyyn. Keskityimme sen sijaan
takautuvan digitoinnin vanhempaan
aineistoon, joka oli annettavissa tutkimuskäyttöön kevyemmällä hallinnolla. Saimme käyttöömme runsaat
10 000 sivua sangen monimuotoista
materiaalia: pöytäkirjoja suomen ja
ruotsin kielellä, erilaisia lomakkeita
sekä allekirjoituksilla tai merkinnöillä varustettuja sivuja kokonaan tai
osittain käsin kirjoitettuna. Mukana oli myös kopioita kokonaisista
aukeamista ja tietenkin myös tyhjiä
sivuja. Osa aineistosta oli ruutupaperille kirjoitettu ja osassa oli
repeytymiä.
Ongelma
Ihmiselle luokitteluongelmamme
on sangen helppo ja silmäilemällä
ratkottavissa. Kansallisarkiston tapauksessa materiaalin määrä lasketaan
kuitenkin hyllykilometreissä, joten
tarvittavien resurssien määrän voi
lukija itse kuvitella. Jokaisen sivun
tallentaminen tallekappaleena sekä
käyttökappaleina ja metatietoina
vie tilaa.Vuodessa kumuloituvan
aineiston kohdalla voidaan puhua
kymmenien, jopa satojen teratavujen määristä. Tyhjiä ei kuitenkaan
voida Kansallisarkiston tapauksessa

hävittää, ellei tyhjän määritelmä ole
selkeä ja tunnistus varma.
Optimaalisessa tilanteessa tyhjä
sivu sisältää pelkkiä samanvärisiä pikseleitä. Entäpä valkoisen
eri sävyt, kohinaa sisältävät sivut,
tyhjän taulukon sisältävä sivu ja niin
edelleen? Kuvassa 1 on joitakin
esimerkkejä tyhjistä sivuista:

kuitenkin tarvittaessa nähtävissä
myös käyttöliittymässä siltä varalta,
jos tunnistus on tehnyt virheen.

Kokeiluissa havaittiin, että tyhjien
sivujen tunnistus on kaikesta huolimatta “helpointa”. Niinpä päädyimme karsimaan aineistoa siten, että
ensi vaiheessa erotellaan tyhjät ja
muu aineisto menee sen jälkeen
jatkokäsittelyyn. Jotta tämä voitaiIhmissilmälle sivut ovat luonnolsiin tehdä automaattisesti, kriittisiä
lisesti tyhjiä, koska niissä ei ole
virheitä ei saisi tulla. Kriittisellä virasiasisältöä, mutta koneelle tilanne
heellä tarkoitetaan tässä yhteydessä
ei ole helppo. Jos kuvia parannetaan, sitä, että informaatiota sisältävä sivu
taustapuoli ja viivat tehostuvat, joltulkitaankin tyhjäksi.
loin niistä löytyy ”tekstiä”. Jos taas
kuvia ei tehosteta, haaleimmista
Tekniikkaa
oikeasti tietoa sisältävistä sivuista ei
tunnisteta mitään. Jos tyhjän tunnis- Peruslähtökohtanamme Digitalian
tus ei ole varma, väärä poisto olisi
kaikkeen tekemiseen on seuraariski tiedon eheyden suhteen.
va motto: ”Jos jotain pitää tehdä
useammin kuin kerran, se pitää
Älä tule paha (kriittinen)
automatisoida”. Näin laajan casen
virhe, tule hyvä virhe (tai
kanssa muuta vaihtoehtoa ei olemielummin ei sitäkään)
kaan. Ihmistyönä jo 10 000 sivun lajitteleminen kestäisi helposti päiviä.
Pilotissa pyrimmekin tunnistamaan
Automatiikka hoitaa asian tunneissa
tyhjät ja merkitsemään ne, jotta ne
ja minuuteissa, joskin hieman enemvoitaisiin piilottaa käyttöliittymässä. män virheitä tehden. Automatiikan
Näin voidaan helpottaa käyttäjien
eduksi on laskettava se, että se
tiedon etsintää ja parantaa käyttätoimii joka kerta täsmälleen samalla
jäkokemusta. Piilotetut sivut olisivat tavalla ja samalla tehokkuudella.

Kuva 1. Esimerkkejä pilotissa kohdatuista tyhjistä sivuista.
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Toisena etuna automaattisella käsittelyllä on sen skaalautuvuus: lisäämällä prosessointitehoa saadaan
käsittelyaikoja lyhennettyä tarkkuuden kärsimättä. Ihminen puolestaan
toimii tyhjien suhteen hieman eri
tavalla etenkin silloin, kun tyhjää
sivua ei ole tarkasti määritelty. Näin
ollen ihmisresurssien lisääminen
johtaisi suurempaan vaihteluun
laadussa.
Sääntöpohjaisuus
Ensimmäinen osa Digitalian kehittämästä ratkaisusta pohjautuu Python-ohjelmointikieleen, OpenCV
-kirjastoon1 sekä Tesseract OCR
-ohjelmaan2. Työnkulku on lyhyesti
kuvattuna seuraava. Jokainen kuva
käsitellään erikseen ja rinnakkai1 https://opencv.org/
2 https://github.com/tesseract-ocr/
tesseract

sia käsittelyjä on yhtä monta kuin
käytössä olevia prosessoriytimiä.
Ensimmäisenä kuvasta rajataan jokaisesta reunasta 45 pikseliä, jonka
jälkeen kuvalle tehdään kohinan
poisto ja adaptiivinen mustavalkoiseksi muuttaminen (binärisöinti).
Kuva 2 näyttää samaisen työnkulun
kuvina.
Kuvanparannuksien ja mustavalkoiseksi muuntamisen jälkeen kuva
syötetään ensimmäisen kerran
Tesseractille, joka tekee kuvalle nopean OSD (Orientation and Script
Detection) -tunnistuksen. Jos tämä
tunnistus löytää kuvasta jotakin,
kuva tulkitaan tietoa sisältäväksi. Jos
OSD ei saa tulosta, samainen sivu
syötetään uudelleen Tesseractille,
joka tekee tällä kertaa syvemmän
analysoinnin sivulle. Tämä tunnistus
palauttaa lähes sivusta kuin sivusta
jotakin, joten Tesseractin tuottamia

numeerisia tuloksia on analysoitava
lisää ohjelmallisesti, tai lähes kaikki tyhjät sivut tunnistuvat tietoa
sisältäviksi.
Tesseractin tuottamista tuloksista
hyödynnetään tässä työnkulussa
vain tekstiksi tunnistetut osat ja
tunnistuksen luotettavuus. Näihin
sovelletaan sekä määriin, keskiarvoihin että yksittäisiin tietokenttiin
perustuvia jaottelumenetelmiä.
Lopputuloksena lähes kaikki oikeasti tyhjät sivut saadaan eroteltua
joukosta, mutta virheitäkin luonnollisesti tulee. Toteutettujen kuvanparannustoimenpiteiden lisäksi kokeiltiin myös viivojen poistoa ja sivujen
suoristamista, mutta kumpikaan ei
parantanut tunnistustarkkuutta, viivojen poisto pikemminkin heikensi
sitä. Lisäksi pilotin aikana kokeiltiin
kuvan syöttämistä Tesseractille
jokaisen välivaiheen jälkeen ja eri
järjestyksissä. Kokeiluissa parhaaksi
osoittautui valitsemamme työnkulku, jossa ensin poistetaan reunukset, sitten tehdään kohinan poisto
ja viimeisenä binärisöinti.
Käytettäessä virtuaalipalvelinta ja
32 virtuaali-CPU:ta ajoaika per
sivu on noin 0,7 s. Jos CPU-määrä
pudotetaan puoleen, ajoaika on
noin 1,2 s per sivu. Seuraavaksi
työlistallamme onkin tutkia, voiko
prosessia tehostaa hyödyntämällä
GPU:n CUDA-ytimiä suorituksessa. Tähän liittyen palvelimeemme
on juuri asennettu Nvidia Quadro
M4000, jossa on 1664 CUDA-ydintä. Lisäksi hankintalistalla on RTX
3090 -korttiin perustuva itsenäinen
GPU-laskentatietokone, joka nostaisi CUDA-ytimiemme määrän yli
kymmeneen tuhanteen.

Kuva 2. Digitalian sääntöpohjainen työnkulku kuvina.
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Sääntöpohjaisuuden ongelmakohdat
Erityisen ongelmallisia sivuja ovat
sellaiset, joissa on ainoastaan hieman käsinkirjoitettua materiaalia,
etenkin jos käsiala on epäselvää.
Toinen selkeä ongelmakohta Tesseractille ja sääntöpohjaiselle päättelylle ovat sivut, jossa tekstiä on jonkinlaisen värillisen laatikon sisällä.
Molemmissa tapauksissa Tesseract
saattaa tulkita sisällön niin väärin,
että sääntömme, joille Tesseractin
tulokset syötetään, tulkitsevat sivun
tyhjäksi. Sääntöjä muuttamalla tätä
voidaan luonnollisesti korjata, mutta
sääntöjen korjaaminen toisesta
päästä aiheuttaa virheitä toiseen
päähän, jolloin enemmän tyhjiä sivuja tunnistuu tietoa sisältäviksi.
Digitalian keinöälyratkaisu
Digitalian ratkaisun toinen osa pohjautuu keinoälyyn. Tesseract toimii
itsekin valmiiksi opetetun LSTM
(Long Short Term Memory) -neuroverkon päällä, joten periaatteessa
jo ensimmäinenkin osa oli tekoälyratkaisu.
Aluksi Scikit Learniin3 perustuvaa keinoälyratkaisuamme ajettiin
rinnakkain sääntöpohjaisen päättelyn kanssa. Tällöin saavutettiin
tyhjien osalta parhaimmillaan noin
99 % tarkkuus kokonaistarkkuuden
ollessa noin 80 %. Kriittisiä virheitä tuli kuitenkin enemmän kuin
sääntöpohjaisella päättelyllä, joten
laitoimme keinoälyratkaisun tutkimaan paremmin tyhjien tunnistuksesta selviytyneen sääntöpohjaisen
päättelyn tuottamaa muuksi materiaaliksi tunnistettua aineistoa.
Keinoälyratkaisumme tutkii siis
Tesseractin antamaa numerotietoa,
joka sisältää mm. jokaiselle tunnis3

https://scikit-learn.org/
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Kuva 3. Yleinen esimerkki neuroverkkojen piirteiden oppimisesta eri
kerroksilla, Yann LeCun, 2015.
tetulle sanalle annetun luotettavuusarvon (confidence rate). Se ilmaisee todennäköisyyden, jolla sana
on tunnistettu. Karkeasti pelkistäen:
iso prosentti indikoi konekirjoitettua tekstiä, mutta todellisuudessa
sivukohtaista numerodataa päättelyyn tarvittiin paljon enemmän.
Lisäsimme malliimme erilaisia
tilastollisia arvoja, joita pyöriteltiin
yrityksen ja erehdyksen kanssa
Scikit learn -paketista löytyvien
luokittimien avulla. Luokittimien
vaihdoilla saatiin aikaan eroja tuloksissa, mutta lopputulos jäi kuitenkin
siihen, että kokonaistarkkuus pyöri
80% molemmin puolin. Tässäkin
tapauksessa neuroverkkopohjainen
ratkaisu vaikuttaisi toimivan paremmin, joskin on todettava, että Digitalian ja Kansallisarkiston käyttämät
opetusmateriaalit erosivat toisistaan eivätkä keinoälyratkaisut siksi
ole keskenään vertailukelpoisia.
Kansallisarkiston keinoälyratkaisu
Kansallisarkistolla kokeiltiin kouluttaa tyhjien tunnistamisen malli
esikoulutetulla konvoluutioneuroverkolla. Emme pitkästytä Failin lukijoita neuroverkkoteorioilla, mutta
asiasta kiinnostuneet voivat lukea

lisää suomeksi esim. http://urn.fi/
URN:NBN:fi-fe2020120198991 tai
tieteellisemmin https://arxiv.org/
pdf/1512.03385.pdf.
Mallina tässä kokeilussa käytettiin
18-kerroksista ResNet18-verkkoa
siirretyllä oppimisella. Piirteinä
käytettiin 224x224 kokoon pienennettyä kuvaa. Mallin luomisessa käytimme PyTorch-kirjaston4
päälle rakennettua Fastai-kirjastoa5.
Opetusaineistoa oli yhteensä noin
25000 kuvaa, joista ResNet18
säätää kohdilleen noin 11 miljoona
parametria opetusvaiheessa. Kun
aineistot on kerätty haluttuihin
luokkiin, kuvatun mallin opetus
kestää noin 3–5 tuntia tehokkaalla
GPU-koneella.
Painotimme muita kuvia koulutuksessa, koska ne eivät saisi tunnistua
tyhjiksi. Näin saimme vähennettyä
kriittisiä virheitä. Painotuksesta
seurasi kuitenkin tyhjien tunnistamistuloksen heikkeneminen. Tämä
tapahtuu luultavasti siksi, että luokitin valitsee epäselvissä tapauksissa
yleensä painotetumman luokan.

4
5

https://pytorch.org/
https://www.fast.ai/
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Taulukko 1. Digitalian sääntöpohjainen ja Kansallisarkiston AI-ratkaisu numeroina.
Kuten sääntöpohjaisessakin menetelmässä, erityisen ongelmallisia sivuja ovat sellaiset, joissa on
ainoastaan hieman käsinkirjoitettua
materiaalia, etenkin epäselvällä
käsialalla.
Tulokset
Ajoimme sääntöpohjaisen mallin
sekä ResNet18-mallin läpi samoilla
testiaineistoilla ja tulokset esitetään
taulukossa 1. Muu-luokkaan kuuluvia tiedostoja testissä oli 17359 ja
tyhjä-luokkaan kuuluvia tiedostoja
11928. Taulukossa oikein menneet on esitetty vihreällä ja väärin
menneet valkoisella pohjalla. Paras
kokonaistarkkuus on korostettu
vaaleansinisellä värillä.
Yhteenveto
Pilotin tuloksien valossa opetettu
ResNet18-neuroverkkopohjainen
ratkaisu teki vähiten kriittisiä virheitä. Sääntöpohjainen malli olisi
parempi, jos kokonaistarkkuus olisi
määrittelevä tekijä. Neuroverkkopohjaista mallia voidaan myös
säätää luokittimen antamien confidence-arvojen avulla tarvittaessa,
mutta silloin ”hyvien” virheiden
osuus kasvaa entisestään.
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Muu-luokan virheet sisälsivät
pääasiassa kuvia, jotka sisälsivät
muutamia sanoja epäselvää käsinkirjoitusta. Samankaltainen kuvien
korjaaminen, jota sääntöpohjaisessa
päättelyssä tehtiin, saattaisi parantaa tuloksia myös neuroverkkopohjaisessa ratkaisussa. Tämä jää
seuraavien hankkeiden tutkittavaksi.
Lisäksi kokeilimme ja koulutimme
neuroverkon luokittamaan muuluokan sisältä teksti-, yhdistetty- ja
käsinkirjoitettuja sivuja. Alustavat
tulokset tämän suhteen ovat myös
lupaavia pienellä testiaineistolla (yli
90 % tarkkuus, N=2100).
Neuroverkkojen opettamisessa
yksi isoimmista haasteista on kerätä
tarpeeksi valmiiksi luokiteltua opetusaineistoa. Neuroverkkoja voidaan pitää ns. “Black Box” -malleina,
koska ei voida tutkia, mitä sääntöjä
se on oppinut opetusvaiheessa.
Sääntöpohjaiset menetelmät eivät
välttämättä tarvitse paljoa opetusaineistoa, mutta myös yleispätevien
sääntöjen kehittäminen on hankalaa.
Aineistosta löytyi loppuvaiheessa
kuvia, jotka eivät sisältäneet tekstiä,
mutta sisälsivät kuvia. Eli käytännössä tekstintunnistuksen käyttäminen
ainoana tyhjyyttä määrittelevänä aineistona on huono idea. Aineisto ja

sen ongelmakohdat tulisi projektin
alkuvaiheessa tuntea niin hyvin kuin
mahdollista, mutta on oltava myös
valmis reagoimaan kehittämisen
aikana tavattuihin uusiin ongelmiin.
Onkin tapauskohtaisesti ratkaistava,
kumpaan suuntaan virheitä voidaan
tehdä. Kansallisarkiston tapauksessa
tärkein lähtökohta oli, että asiaa sisältäviä tiedostoja ei saisi tunnistaa
tyhjiksi. Toiseen suuntaan tapahtuvat virheet – tyhjien tunnistaminen
sisällöksi – on vähemmän haitallista
tiedonhallinnan ja sen hyödyntämisen näkökulmasta. On myös hyvä
muistaa, että tässä esitetyt toimet
kohdennetaan ”käyttökappaleisiin”,
jotka tarjotaan Kansallisarkiston
infrastruktuurista käytettäväksi. Tallekappaleita ei luonnollisesti pyritä
lajittelemaan ennen niiden pitkäaikaissäilytykseen viemistä.
Loppukaneettina todettakoon, että
tyhjät ja aineistoa sisältävät saadaan eroteltua toisistaan 97–99 %
tarkkuudella alle sekunti per sivu
nopeudella, joka on jo merkittävä harppaus eteenpäin siitä, että
kesäharjoittelija siirtelee tiedostoja
kansiosta toiseen käsityönä.

FAILI 1/2021

ARKISTOT

Erkot verkkoon ja muita koronavuoden
digitaalisia avauksia
Janne
Ridanpää
Tutkija
Päivälehden
arkisto

V

uosi 2020 jäi monen
muistiorganisaation
mieleen poikkeuksellisena aikana. Fyysiset
tutkija- ja tietopalvelut olivat
arkistoissakin merkittävän osan
vuodesta suljettuna, ja asiakaspalvelu toteutettiin täysin
sähköisten aineistojen varassa.
Ehkäpä juuri siksi koronavuosi
tarjosi myös mielenkiintoisia,
digitoituihin kulttuuriperintöaineistoihin liittyviä avauksia ja
uusia palveluita.

parissa. Arkiston käytössä on jo
pari vuotta ollut Disec Oy:n Yksatietokanta, jota on käytetty lähinnä
sähköpostiaineistojen tallentamiseen ja tutkijapalveluun.
Kevään 2020 aikana Yksasta urakoitiin pääasiallinen väline arkiston
sähköiseen asiakaspalveluun: perinteiset, dokumentinhallinnan keinoin
hallitut arkistoluettelot siirrettiin
tietokantamuotoon ja digitoidut
arkistot siirrettiin järjestelmään.

Verkkoon saatettiin muun muassa
runoilija J. H. Erkon ja päätoimittaja Eero Erkon laajat, kansallisesti
merkittävät henkilöarkistot.Vuoden
aikana julkaistiin liki 8000 digitoitua
asiakirjaa.
Museovirasto linjasi lisenssejä

Uusien palvelujen ohella yhtä mielenkiintoista on se, miten vanhoja
päivitetään.Vuoden yhtenä merkittävimpänä digitoituun kulttuuriPäivälehden arkisto on digitoinut
perintöön liittyvänä tekona voikin
aineistojaan vuodesta 2008 lähtien. pitää Museoviraston Finnan kautta
Työ on painottunut Erkon kulttuujulkaistujen kuvakokoelmien uudelri- ja mediasuvun henkilöarkistoihin. leenlisensointia.
Sähköisessä arkistossa avattiin nyt
lähes kaikki digitoidut aineistot,
Museovirasto avasi joulukuussa yli
jotka tietosuojajuridiikan, tekijän200 000 painokelpoista valokuvaa
oikeuksien ja luovutussopimusten
Finnan kautta vapaaseen käyttöön.
rajoissa oli mahdollista julkaista.
Aineisto kattaa muun muassa

Päivälehden arkiston YKSA
Päivälehden arkisto täytti viime keväänä 30 vuotta. Juhlaa oli tarkoitus
viettää perinteisin menoin, mutta
maaliskuussa alkanut poikkeustila turmeli suunnitelmat.Yhtenä
30-vuotisjuhlien juonteena arkistossa oli suunniteltu myös uuden,
sähköisen arkistotietokannan avaamista. Huhtikuun lopussa avautuneesta sähköisestä arkistosta tulikin
arkiston koronavuoden kärkiteko.
Sähköisten aineistojen vastaanotossa ja tallentamisessa Päivälehden
arkistolla on pitkä historia. Pioneerityötä on tehty erityisesti syntysähköisten outlook-aineistojen
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Arkistohistoriaa Museoviraston kuva-arkistossa. Uno Ullbergin suunnittelema Viipurin kaupunginarkisto vuonna 1936. Kuva: Pietinen,
Museovirasto, historian kuvakokoelma.
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Oululaisen Mikko Kutilaisen luomassa, uudessa Vanhat kartat
-palvelussa Maanmittauslaitoksen
digitoidut kartat on yhdistetty ja
kohdistettu karttatasoiksi, jolloin
eri vuosikymmenten karttojen vertailu on näppärää. Käyttäjä voi valita
vaikkapa kotiseutunsa 1950-luvun
peruskartan ja liu’uttaa päälle ajantasaisen maastokartan.
Missä mennään? Kuvista saat vihjeen: vuoden 1873 jälkeen näille
kulmakunnille on ilmestynyt arkisto. Kuvakaappaus: Vanhat kartat
-palvelu, kartat: Maanmittauslaitos, Kansallisarkisto.

Keskelle koronakevättä julkaistu
palvelu sai innokkaan vastaanoton.
Palvelusta ja sen tekijästä kerrottiin
sekä lehdistössä että televisiossa.

Museoviraston historian kuvakokoelman sekä journalistisen kuvaarkiston JOKA:n digitoituja kuvia.
Korkearesoluutiokuvien käyttöehdoksi tuli myös kaupallisen käytön
ja uudelleen muokkauksen salliva
CC BY -lisenssi.

Vanhat kartat -sivustoa on kehitetty
vuoden mittaan. Maanmittauslaitoksen karttojen lisäksi palveluun on
lisätty Kansallisarkiston digitoima
niin kutsuttu Senaatin kartasto, jonka venäläiset sotilastopografit laativat 1800- ja 1900-lukujen taitteessa.
Vanhat kartat on ladattavissa myös
mobiilisovelluksena iPhonelle.

Vanhastaan museoiden ja arkistojen Finna-aineistossa vapaaseen
käyttöön oli avattu lähinnä esikatselukuvia. Myös erilaiset kaupallista
käyttöä rajoittavat lisenssit ovat
olleet suosittuja.
Museoviraston julkaisu on tärkeä,
kansallinen askel vahvistuvassa kansainvälisessä trendissä. Esimerkiksi
Amsterdamissa toimiva Rijksmuseum julkaisi kokoelmakuviaan CC
BY -lisenssillä jo 2010-luvun alussa.
Suomessa vapaan kuva-arkistojulkaisun pioneerina voi pitää vuonna
2013 avattua Puolustusvoimien SAkuva-arkistoa.
Tulevat vuodet näyttävät, kuinka
paljon Museoviraston esimerkkiin
tartutaan. Keskustelua lisensoinnin
väljentämisestä ja painokelpoisten kuvien avaamisesta vapaaseen
käyttöön Suomen museoissa ja
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arkistoissa käydään joka tapauksessa tiiviisti.
Yksityistä toimeliaisuutta
Avoimet kulttuuriperintöaineistot
luovat otollisen alustan myös yksityisille sovelluksille. Tästäkin saatiin
vuonna 2020 erinomainen esimerkki, kun keväällä julkaistiin historiallisia kartta-aineistoja kokoava Vanhat
kartat -palvelu (www.vanhatkartat.
fi).
Suomalaisia kartta-aineistoja on
tarjottu verkossa jo pitkään. Maanmittauslaitos digitoi ja julkaisi painettuja karttojaan jo vuonna 2013.
Karttoja, karttasarjoja ja karttalehtiä on lisäksi julkaistu harrastajien
omilla verkkosivuilla.
Vanhimmillaan 1900-luvun alkupuolelle yltävät peruskartat ovat olleet
vapaasti ladattavissa kuvatiedostoina Maanmittauslaitoksen vanhojen
painettujen karttojen palvelusta,
mutta moni karttaharrastaja on
kaivannut joustavampaa käyttöliittymää.

Päivälehden arkiston sähköisessä arkistossa on julkaistu myös
piirroksia. Helsingin Sanomien
uutispiirtäjä Rafael Rindell tallensi vuonna 1920 yksityiskohtia
modernista kerrostalosta. Kuvassa keskuskeittiön ruokahissi,
jolla asukkaat saavat lämpimän
aterian asuinkerroksiinsa. Kuva:
Päivälehden arkisto.
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Arkistoyhdistys
Juha
Henriksson
Arkistonjohtaja
Musiikkiarkisto

L

iikearkistoyhdistys täytti
viime vuonna 60 vuotta.
Arkistoyhdistys saavuttaa
tänä vuonna jo kunnioitettavan 74 vuoden iän. Faili
haastatteli tätä juttua varten
Arkistoyhdistyksen toimintaan
aktiivisesti osallistuneita.
Arkistoyhdistys perustettiin toukokuussa 1947. Kokouksessa oli
läsnä 20 osanottajaa, jotka toimivat
valtionarkistossa, maakunta-arkistoissa, sota-arkistossa, ulkoministeriössä ja Helsingin kaupunginarkistossa.Valtionarkistonhoitaja Kaarlo
Blomstedt, joka oli jo aikaisemmin
tehnyt ehdotuksen arkistoalan
yhdistyksen perustamisesta, toimi
kokouksen puheenjohtajana.
Sääntöjä valmistellut toimikunta
ehdotti yhdistykselle nimeä ”Arkistomiesyhdistys”, mutta vilkkaan
keskustelun jälkeen nimeksi valittiin
”Arkistoyhdistys – Arkivföreningen”.Yhdistyksen ensimmäisenä
puheenjohtajana, peräti 20 vuoden
ajan, toimi filosofian tohtori Martti
Kerkkonen.
Yhdistyksen tarkoituksena oli olla
yhdyssiteenä alalla toimivien henkilöiden välillä. Arkistoyhdistyksen
tuli edistää jäsenistön ammattialan
harrastusta ja tuntemusta sekä val-
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voa heidän ammattietujaan. Tavoitteena oli levittää arkistoalan tuntemusta laajemmissakin piireissä.
Arkistoyhdistyksen jäsenet toimivat aluksi lähinnä valtionarkistossa,
maakunta-arkistoissa ja sota-arkistossa sekä joissakin valtiollisissa tai
kunnallisissa virastoissa.Vähitellen
yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi.
Esimerkiksi Arkistoyhdistyksen puheenjohtajana 1980-luvun puolivälistä vuoteen 1993 saakka toiminut
Raimo Pohjola kertoo, että hänet
otettiin mukaan yhdistyksen toimintaan, kun hän aloitti Valtionarkistossa vs. tutkijana helmikuussa
1972: ”Silloin oli arkistolaitoksessa
käynnissä suuri sukupolven vaihdos.
Nuoria maistereita tuli jatkuvasti
taloon. Siinä tilanteessa oli hyvä
käytäntö värvätä tulijat heti tuoreeltaan yhdistyksen jäseniksi.”
1960-luvun lopulta lähtien Arkistoyhdistyksen jäsenistö alkoi monipuolistua ja mukaan alkoi liittyä
myös yksityisluontoisissa arkistoissa
työskenteleviä henkilöitä. Nykyisin
yhdistyksessä on noin 300 jäsentä.
Markku Mäenpää, joka tuli Arkistoyhdistyksen toimintaan mukaan
vuonna 1985 ja toimi yhdistyksen
puheenjohtajana vuosina 1997–
2006, muistelee, että arkistoalalle
tuli 1980-luvun puolivälin paikkeilla
uusia nuoria akateemisia henkilöitä
laatimaan virastoille lakisääteisiä
arkistosääntöjä. ”Tämä heijastui
myös yhdistyksen toimintaan”,
Mäenpää toteaa. ”Haluttiin aktiivisempaa otetta sekä tietopainotteista toimintaa. Julkaisutoiminta myös
vilkastui.”

Opintomatkoja
Yksi keskeinen osa Arkistoyhdistyksen toimintaa ovat olleet ulkomaisiin kohteisiin suunnatut opintomatkat, joita on järjestetty noin
kahden vuoden välein. Kohteet on
valittu monipuolisesti eri puolilta
Eurooppaa. Esimerkiksi viimeisen 15 vuoden aikana yhdistys on
vieraillut Firenzessä, Ateenassa,
Pariisissa, Madridissa, Lontoossa,
Lissabonissa ja Hollannissa.
Raimo Pohjola muistelee, että
hänen puheenjohtajakaudellaan
1980-luvulla ja 1990-luvun alussa
retket ja tutustumiskäynnit saatiin tehdä virka-aikana, joten niille
osallistuminen oli vilkasta. Pohjola
toimi Valtionarkiston keskustoimiston toimistopäällikkönä, ja hänen
tehtäviinsä kuului esimerkiksi kansainvälisten yhteyksien koordinointi.
”Näin ollen ei ole ihme, että kansainvälinen toiminta nousi aikanani
Arkistoyhdistyksen toiminnassa
voimakkaasti esiin”, Pohjola toteaa.
”On myönnettävä, että joskus oli
itsellekin epäselvää, toiminko Valtionarkiston virkamiehenä vai Arkistoyhdistyksen puheenjohtajana.”
1990-luvun alussa Arkistoyhdistys
järjesti matkan Pietariin. Pohjolan
mukaan ennen vierailua kerättiin
osanottajilta huomattava summa,
joka muutettiin rupliksi ja lahjoitettiin Pietarissa Venäjän Historiallisen
Arkiston henkilökunnalle. ”Summa
vastasi arkiston henkilöstön yhden
kuukauden palkkasummaa. Aloite
tähän oli tullut Suomen Valtionarkiston pääjohtajalta.Valtionarkisto
oli saanut Venäjän Historialliselta
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Arkistoyhdistyksen opintomatka Hollantiin vuonna 2019. Kuva: Mika Honkanen.
Arkistolta avunpyyntökirjeen, jonka
pääjohtaja Litzen lykkäsi minulle ja
pyysi pohtimaan toimenpiteitä.”
Jo lähes kolmekymmentä vuotta
Arkistoyhdistyksen toiminnassa
mukana olleen Juhani Tikkasen
mielestä jotkut opintomatkat ovat
saavuttaneet suorastaan legendaariset mittasuhteet. ”Itselleni ylivertainen elämys oli opintomatka
ikuiseen kaupunkiin vuonna 2001.
Pääsimme vierailemaan muun muassa Vatikaanin salaisessa arkistossa
ja osallistumaan Pietarin kirkon
aukiolla parinkymmenen metrin
etäisyydellä Paavi Johannes Paavali
II:n audienssiin. Kun vielä matkan
keskeisinä asiantuntijaoppaina olivat
Veikko ja Aulikki Litzen, matka jätti
unohtumattoman muistijäljen monella tapaa.”
Juhani Tikkasen mukaan opintomatkojen järjestelyissä Arkistoyhdistyksen puheenjohtajien ja jäsenten
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hyvät suhteet kohdemaiden kollegoihin sekä osaltaan myös Kansallisarkiston tuki ovat mahdollistaneet
pääsyn sellaisiinkin kohteisiin, joihin
ei yksityishenkilönä olisi ollut ”mitään asiaa”.
Jo toistakymmentä vuotta opintomatkoja on ollut aktiivisesti
järjestämässä Kenth Sjöblom, joka
tuli Arkistoyhdistyksen toimintaan
mukaan 1980–90-lukujen taitteessa,
ja hän toimi yhdistyksen puheenjohtajana vuosina 2008–2018. Sjöblom oli ensimmäistä kertaa järjestämässä opintomatkaa vuonna 2009
Ateenaan. Ensimmäinen matka meinasi hänen mukaansa myös jäädä
viimeiseksi: ”Paluupäivänä koneen
lähtökiihdytyksessä moottori pamahti, onneksi tosin ennen ilmaan
nousua, muuten olisi voinut käydä
tosi pahasti. Onneksi on iloisempiakin muistoja noista matkoista,
kun olemme päässeet tutustumaan
kiinnostaviin kohteisiin, kuten Royal

Archivesiin Windsorissa sekä Alban
herttuasuvun palatsiin Madridissa.”
Läheiset suhteet Viroon
Arkistoyhdistyksellä on ollut jo pitkään läheiset suhteet Viroon. Tässä
keskeisessä roolissa on ollut Raimo
Pohjola. Hän oli mukana jo matkalla
Tallinnan ja Tarton arkistoihin vuonna 1976, joka järjestettiin yhdistyksen silloisen puheenjohtajan Juhani
Saarenheimon johdolla. Pohjolan
mukaan isäntien vieraanvaraisuus
oli suurenmoista: ”Silloisissa oloissa
harvinaista kahviakin tarjottiin, tosin
vähän, alkoholia sitäkin enemmän.
Tallinnassa yövyttiin Viru-Hotellissa.
Tartossa ei silloin saanut yöpyä.
Olimme ilmeisesti liian vaarallisia
neuvostohallinnolle.”
Pohjola halusi vastata Viron uudelleenitsenäistymisprosessin haasteisiin. Hänen johdollaan järjestettiin
matka Viroon syyskuussa 1989.
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”Tällöin solmittiin yhteydet, jotka
vieläkin toimivat.Vierailun isäntänä
olivat Viron arkistohallinto pääjohtajansa Leo Laksin johdolla ja toimintansa uudelleen aloittanut Viron
Arkistonhoitajien Yhdistys Eesti
Arhivaaride Ühing.Yhdistyksen
puheenjohtaja oli Peep Pillak, josta
tuli tärkeä yhdyshenkilö. Pillak toimi
vuoteen 1996 Viron arkistohallinnon pääjohtajana ja tämän jälkeen
muissa tehtävissä arkistolaitoksessa.
Suomalaisia osanottajia oli 35. Usko
vapautumiseen oli Virossa vahvaa
ja liikkuminen oli aivan toisenlaista
kuin vuonna 1976.”
Vuoden kuluttua Helsingissä oli
asiapitoisempi virolaissuomalainen
seminaari, jossa oli 17 osallistujaa Virosta ja 28 Suomesta. Peep
Pillak on kirjoittanut, että ”monille
virolaisille arkistonhoitajille se oli
ensimmäinen mahdollisuus nähdä
omin silmin, miten arkistotoimi toimii kapitalistisessa valtiossa” (Pillak,
Arkisto 8, s.174–175).
Raimo Pohjolan mielestä Viron ja
Suomen arkistojen järjestelmät
ja työtavat erosivat historiallisista
syistä varsin olennaisesti toisistaan: ”Virossa arkistointi perustui
saksalaiseen asia-aktijärjestelmään
neuvostomaustein. Suomessa taas
on vallalla skandinaavinen sarjaaktijärjestelmä. Tästä huolimatta
katsottiin, että Viron arkistolaitosta
ja arkistonhoitajia voitiin tukea materiaalisesti ja arkistotiloihin liittyvissä kysymyksissä. Myös virolaisten
kansainvälisten yhteyksien avaamista voitiin Suomesta käsin edistää.”
Arkistoyhdistyksen jäsenet muun
muassa keräsivät Helsingissä
vuonna 1991 virastoista käytöstä
poistettuja toimistokoneita, sillä
Viron arkistoissa oli kova puute
kirjoituskoneista, joissa oli latinalaiset kirjasimet. Suomessa monissa
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virastoissa oltiin siirtymässä tietokoneen käyttöön tekstinkäsittelyssä. ”Vanhat IBM:n pallokoneet olivat
siis tarpeettomia, mutta Virossa ne
otettiin hurraten vastaan”, Raimo
Pohjola muistelee. ”Toimitimme
vuoden 1991 aikana ilmeisesti
kolmessa erässä Viroon kirjoituskoneita, laskukoneita, mikrofilmien lukulaitteita, alan tutkimuskirjallisuutta ja yhden Xerox-kopiokoneen.
Latinalaisilla kirjasimilla varustetut
kirjoituskoneet olivatkin kovin tarpeen elokuussa 1991 tapahtuneen
Viron uudelleenitsenäistymisen
jälkeen. Arkistojen piti nyt antaa
todistuksia neuvostohallinon aikana
sosialisoidun omaisuuden reprivasointia varten.”
Avustushanketta muisteltiin kiitollisuudella Viron Arkistonhoitajien Yhdistyksen 80-vuotisjuhlassa Tartossa
maaliskuussa 2019. Tilaisuudessa
olivat paikalla Raimo Pohjola sekä
Arkistoyhdistyksen sen hetkinen
puheenjohtaja Juha Hannikainen ja
varapuheenjohtaja Kenth Sjöblom.

Seminaareja ja julkaisuja
Markku Mäenpään puheenjohtajakaudella alettiin järjestää syysseminaareja vuodesta 1997 lähtien.
Ensimmäinen tilaisuus järjestettiin
yhdistyksen 50-vuotisjuhlavuoden
kunniaksi. Siitä lähtien seminaareja
on järjestetty vuosittain, ja niiden
teemat ovat käsitelleet monipuolisesti eri näkökulmista arkistoalan
ajankohtaisia asioita. Esimerkiksi
2010-luvulla syysseminaareissa on
käsitelty muun muassa arkistojen
avaamista, vähemmistöjä, sosiaalista
mediaa, kulttuuriperinnön arkistointia ja tietosuojalainsäädäntöä.
Suositut seminaarit ovat täyttäneet Helsingin Tieteiden talon salin
yleensä lähes viimeistä paikkaa
myöten.
Vuoden 2020 syysseminaari järjestettiin ensimmäistä kertaa pandemiatilanteen takia webinaarina.
Aiheena oli ”Kriisinajan tiedonhallinta”. Arkistoyhdistys jatkaa webinaarien järjestämistä myös keväällä
2020, jolloin ”Arkistot käyttöön”
-webinaarisarja tarjoa erilaisia

Raimo Pohjola, Juha Hannikainen ja Kenth Sjöblom Viron Arkistonhoitajien Yhdistyksen 80-vuotisjuhlassa 15.3.2019.
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näkökulmia siihen, miten arkistoja
voidaan käyttää esimerkiksi tutkimuksessa tai luovassa toiminnassa.
Äänessä ovat eri alojen asiantuntijat
kuten luonnontieteilijät, taiteilijat,
historiantutkijat ja sukututkijat.
Kevään aikana järjestetään yhteensä
viisi webinaaria.

julkaisusarjan ensimmäinen osa.
Arkisto-sarjassa julkaistut artikkelit
ovat korkeatasoisia, mistä osoituksena monet niistä ovat kuuluneet
Kansallisarkiston ylemmän arkistotutkinnon kurssikirjallisuuteen.

rytäänkö sähköiseen julkaisemiseen.
Samoin on mietitty, voitaisiinko
vanhoista Arkisto-sarjan julkaisuista
tehdä sähköiset Open Access -versiot. Mitään konkreettisia päätöksiä
ei ole vielä tehty.
Tapahtumia ja matkoja

Arkistoyhdistyksen järjestämät tapahtumat ovat olleet viime vuosiin
saakka ehkä turhankin Helsinki-keskeisiä. Pandemiatilanteen mukanaan
tuomasta digiloikasta onkin ollut se
hyöty, että verkossa järjestettävät
tapahtumat palvelevat tasapuolisemmin yhdistyksen jäseniä eri
puolilla Suomea.

Yhdistyksen julkaisutoiminta oli
erityisen vilkasta Markku Mäenpään
puheenjohtajakaudella. Arkisto-sarjassa on julkaistu tähän mennessä
11 teosta. Niiden joukossa on artikkelikokoelmia alan teoreettisesti ja
käytännöllisistä kysymyksistä sekä
seminaariesitelmiä ja -raportteja,
mutta myös Marjo Rita Valtasen väitöskirja sekä Kari Tarkiaisen ja Jussi
Nuortevan juhlakirjat.

Arkistoyhdistyksen julkaisutoiminta aloitettiin vuonna 1983, jolloin
ilmestyi opetusministeriön myöntämän apurahan turvin Arkisto-

Viimeisimmästä julkaisusta on jo
seitsemän vuotta.Yhdistyksessä
on käyty keskusteluja, jatketaanko
perinteistä julkaisutoimintaa vai siir-

Arkistoyhdistys on järjestänyt ulkomaan opintomatkojen ja syysseminaarien lisäksi muitakin tapahtumia.
Markku Mäenpää muistelee, että
1990-luvun lopulla ja 2000-luvun
alussa järjestettiin pikkujouluseminaareja ympäri maata, useimmiten
maakunta-arkistoissa.
Yhdistys on myös järjestänyt vuosittain useita tutustumiskäyntejä
ammatillisiin ja kulttuurikohteisiin.
Osa näistä on ollut enemmän tiedollisesti painottuneita, toiset taas

Kenth Sjöblom luovuttaa Arkistoyhdistyksen tuliaislahjan Hollannin Regionaal Archief Rivierenlandin johtaja Ella Kok-Majewskalle. Kuva: Mika Honkanen.
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viihteellisempiä.Viime vuosina on
esimerkiksi järjestetty yhteistyössä Liikearkistoyhdistyksen kanssa
illallisristeily elokuussa Helsingin
edustalla.
Arkistoyhdistys on myös myöntänyt jäsenilleen matka-apurahoja esimerkiksi pohjoismaisille ja kansainvälisille arkistopäiville osallistumista
varten.Vielä 1980- ja 1990-luvuilla
tähän tarkoitukseen saatiin opetusministeriöltä avustuksia. Markku
Mäenpää muisteleekin, että ”Suomen delegaatio oli asukaslukuun
verrattuna usein suurin ja herätti
ulkomaalaisissa kollegoissa ihmettelyä”. Hänen mieleensä ovat jääneet
esimerkiksi kansainväliset arkistopäivät Pekingissä vuonna 1996: ”Tapasimme yhden hallituksen jäsenen
kanssa japanilaisia kollegoita, ja he
ihmettelivät miten yhdistyksen hallituksen jäseninä olimme niin nuoria. Japanissa kuulemma sikäläisen
yhdistyksen hallituksen jäsenet ovat
reippaasti yli 60-vuotiaita.”
Myös pohjoismainen yhteydenpito
on ollut varsin vilkasta. Arkistoyhdistyksen jäsenet ovat olleet muun
muassa aktiivisesti mukana Pohjoismaisilla Arkistopäivillä. Esimerkiksi
vuonna 1981 Helsingissä pidettyjen Pohjoismaisten Arkistopäivien
yhteydessä Arkistoyhdistys isännöi
seminaaria, johon osallistui edustajia muiden Pohjoismaiden vastaavista yhdistyksistä. Arkistoyhdistys
toimi myös vuonna 1987 pidetyn
4. Pohjoismaisen paikallisarkistoyhdistyssymposiumin järjestäjänä.
Tilaisuuden järjestämiseen saatiin
Pohjoismaiselta Ministerineuvostolta tukea. Symposiumin tulokset
julkaistiin yhdistyksen kokoelmateoksessa Arkisto 6.
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Arkistoyhdistys 2000-luvulla
Kaikki juttua varten haastatellut
Arkistoyhdistyksen aktiivit katsovat,
että yhdistyksellä on tärkeä rooli
myös tulevaisuudessa. Esimerkiksi
Kenth Sjöblom toteaa: ”Yhdistyksen
hallituksessa on hyvin koossa ajan
hermolla olevia ammattilaisia, jotka
osaavat reagoida alan muutoksiin.
Hyvin on onnistuttu ottamaan huomioon ajan haasteita, muun muassa
seminaarien ohjelmissa.” Juhani
Tikkanen puolestaan korostaa, että
Arkistoyhdistyksellä on ”tärkeä
rooli varsin pienen ammattikuntamme yhteisöllisyyden vaalimisessa”.
Hän myös pitää hyvänä asiana, että
”yhteistyö Liikearkistoyhdistyksen
kanssa on kehittynyt suotuisasti.”
Yhdistyksen puheenjohtajana vuodesta 2018 lähtien toiminut Juha
Hannikainen katsoo, että koronaviruksen mukaan tuomat muutokset
voivat tuoda toimintaan positiivisia asioita pitemmällä tähtäimellä:
”Ehkä on vain lisääntyvä kiinnostus
kokoontua ja miettiä alan muutoksia, jotka eivät ainakaan ole
loppumassa tai päättymässä. Etäkokousjärjestelyt avaavat mahdollisesti uusiakin uria toimintaan, eli
osallistua voisi helpommin pääkaupunkiseudun ulkopuolelta.Yhdistystoiminta tuppaa olemaan varsin
vakiintunutta muodoiltaan.”
Hannikainen toteaa, että arkistoala
on suuren muutoksen pyörteissä.
”Mielestäni yhdistys on ja sen pitää
olla yhtenä määrittelemässä, mitä
teemme, keitä olemme. Itse pidän
tärkeänä nostaa esille sitä, että kaikesta sähköisestä kehittämisestä ja
digitaalisuudesta huolimatta, monissa paikoissa – ehkä lähes kaikissa
arkisto-organisaatioissa – tehdään
edelleen vanhaa perushommaa

analogisten aineistojen ja papereiden parissa. Emme saa unohtaa tätä
työtä ja sektoria, ja siihen liittyvää
(mutta ei itsestään selvää) ammattitaitoa ja osaamista. Alan ihmisten
ääni ja tekeminen eli arki ja reaalimaailma ovat tärkeitä – toki visiointikin.”
Johanna Mieto liittyi Arkistoyhdistyksen jäseneksi vuonna 2014 ja
hän on toiminut hallituksessa vuodesta 2018. Mieto on muun muassa
toteuttanut yhdistyksen jäsenkyselyn vuonna 2018. Hän toteaa,
että syysseminaari, opintomatkat ja
kotimaan vierailut ovat kyselyn perusteella jäsenistölle tärkeitä: ”Vastaajat olivat ainakin pääsääntöisesti
tyytyväisiä yhdistyksen toimintaan.
Koulutusta ja ammatillisia keskustelutilaisuuksia toivottiin jopa lisää
ja tähän toiveeseen on yritettykin
vastata.Virtuaalisista tapahtumista
ei kannata täysin luopua pandemiaajan jälkeenkään, sillä esimerkiksi
webinaareihin pääsevät jäsenet
paikkakunnasta riippumatta. Tällä
hetkellä erittäin tarpeelliselta tuntuu kuitenkin järjestää perinteisiä
ihmisten kohtaamisia heti, kun se
vain on mahdollista taas. Seuraava
opintomatkakin on jo suunnitteilla.”
”Tiedonhallinnan ja arkistoalan
tehtävät ovat pirstaloituneet viime
vuosina ja tämä näkyy myös jäsenpohjassamme”, Mieto jatkaa. ”Jäsenemme työskentelevät monenlaisissa tehtävässä ja myös usealla
ammatillisella sektorilla. Jäsenpohjan
moninaisuus on mielestäni Arkistoyhdistyksen voimavara. Ammatillista
keskustelua ja vertaistukea kaivataan yhä enemmän ja mielekkäälle
vapaa-ajan toiminnallekin on tilausta. Näen, että Arkistoyhdistyksen
kaltaiselle alaa yhdistävälle toimijalle
on tarvetta myös tulevaisuudessa.”
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Sihteerin palsta
Toni
Suutari
Sihteeri
Liikearkistoyhdistys

Vuosikokous
Vuosikokouksen alla on hyvä katsoa mennyttä ja alkanutta vuotta.
Yhdistyksen vuosikokous järjestetään tänä vuonna poikkeuksellisesti Teams-kokouksena torstaina
25.3. illansuussa. Tarkemmat tiedot
kellonajasta ja muista järjestelyistä
sisältyvät kokouskutsuun, joka lähetetään maaliskuun alussa jäsenille
– ihan perinteisenä paperipostina.
Vuosikokouksella on kyllä myös
”fyysinen paikka”, Urho Kekkosen arkisto Orimattilassa, mutta
koronapandemian vuoksi etäosallistuminen on ensisijaista ja suositeltavaa.
Tästä vuodesta
Alkuvuodesta jo järjestettiin asiakirjahallinnon peruskurssi, ja kevääksi on suunniteltu myös sähköisen allekirjoituksen teemapäivää.
Niin ikään tavoitteena on tänä
vuonna järjestää juhlavuoden Liikearkistopäivät, jotka viime vuonna
jouduttiin koronan vuoksi perumaan. Ajankohdaksi on suunniteltu
loppuvuotta. Suunnitelmat tarkentuvat kevään aikana.
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Viime vuodesta
Alustavien tilinpäätöstietojen perusteella viime vuosi oli vajaat 4000
euroa tappiollinen. Kaikesta huolimatta ihan hyvä, kun ottaa huomioon koronan vaikutukset.Viime
vuosikokous ehdittiin pitää juuri ennen sulkutoimia maaliskuun alussa.
Yhdistyksen koulutustoiminta on
perustunut paikan päällä osallistumiseen, joten kokemusta verkkokoulutuksista ei ollut. Kesäkuussa
pidettiin ilmainen Tiedonhallinta
etätyössä -webinaari, josta saatiin
kokemusta ja hyvää palautetta.
Lokakuussa järjestettiin Sähköisen
arkistoinnin webinaari, johon saatiin
yli 50 maksavaa osallistujaa.
Koulutustoiminnan tuotot luovat
jäsenmaksujen ja Failin tilausmaksujen ohella yhdistyksen talouden
perustan. Sinänsä yhdistyksen tilanne on hyvä, sillä tuottoisina vuosina
on kertynyt säästöjä, joiden turvin
päästään sujuvasti huonojen vuosien ohi.

Myös Säilyykö sähköinen – ja kuinka
kauan? -kirjaa myydään edelleen,
ei tosin lähellekään samaa määrää
kuin ilmestymisvuonna 2018, jolloin
myynti oli yli 300 kappaletta.
Viestinnästä
Yhdistyksen verkkosivuilla julkaistaan tiedotteet koulutus- ja jäsentapahtumista sekä Failin numeroiden ilmestymisestä.Viime vuonna
sähköinen uutiskirje lähetettiin vain
viidesti, kun tapahtumatarjonta oli
tavanomaista vähäisempää, mutta
tilaajana kannattaa olla. Jos et vielä
saa uutiskirjettä, voit olla yhteydessä sihteeriin tai käyttää verkkosivuilta löytyvää tilauslomaketta.
Yhdistyksellä on myös LinkedInryhmä, Facebook-sivut ja Twitter-tili
(@Liikearkistoyhd).

Jäsenistössä tapahtuu kaiken aikaa
vähäistä vaihtumista, mutta kokonaismäärä pysyttelee vakiintuneesti
160 tietämillä. Failin ilmestymislevikki on vajaat 400 kappaletta.
Valtaosa tästä määrästä menee
jäsenistölle jäsenetuna, lisäksi tilaajina on noin 130 henkilöä, yritystä ja
yhteisöä.
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Suomalaista
osaamista ja laatua
koko toimitusketjun
alusta loppuun.
Lisää meistä laaksonen.fi
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Suomalaista suunnittelua
Turvalliset ja tukevat
Tyylikkäät ja kevyesti
liikuteltavat
Yksilölliset ratkaisut
Kokemuksella ja ammattitaidolla
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