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Veikkauksen rahapelitoi-
minnan tuottoja on jaettu 
opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön kautta taiteelle, 

urheilulle, tieteelle ja nuorisotyöl-
le. Rahapelitoiminnan tuotto on 
vähentynyt koronatilanteen takia 
sadoilla miljoonilla euroilla. Sen 
seurauksena esimerkiksi tieteen 
rahoitus uhkaa vähentyä merkittä-
västi ensi vuodesta lähtien.  

Suunnitellut leikkaukset tulisivat 
vaikuttamaan voimakkaasti myös 
arkistotoimintaan. Yksityisille ar-
kistoille jaetaan valtionavustusta 
rahapelitoiminnan tuotosta, ja myös 
esimerkiksi oma organisaationi 
Musiikkiarkisto saa rahoituksensa 
veikkausvoittovaroista.

Ensi vuonna yksityisten arkistojen 
valtionavustusten arvioidaan su-
pistuvan vähintään 10 prosentilla. 
Arkistojen menoista suuri osa 
muodostuu vuokrista ja muista 
kiinteistä kuluista, joten mahdolliset 
leikkaukset kohdistuisivat käytän-
nössä lähes yksinomaan arkisto-
jen henkilöstökuluihin. Tämä taas 
johtaisi esimerkiksi asiakaspalvelun 
aukioloaikojen supistamiseen ja 
pahimmillaan jopa toiminnan lak-
kaamiseen.

Valtionavun heikennykset heijastui-
sivat siten kulttuurin- ja historian-
tutkijoiden, sukututkijoiden, median 
ja muiden kulttuurihistoriallisia 
lähdeaineistoja tarvitsevien mah-
dollisuuksiin hyödyntää aineistoja ja 
arkistojen asiantuntijapalveluita. Yli 
250 tutkijaa, historioitsijaa ja kirjai-
lijaa onkin julkaissut vetoomuksen 
yksityisten arkistojen toiminnan 

puolesta, joka on otsikoitu osuvasti 
”Kansakunta on vaarassa menettää 
muistinsa”. Yksityiset arkistot ry on 
julkaissut oman samansuuntaisen 
vetoomuksensa, jonka Faili julkaisee 
sivulla 19.

 * * *

Se mitä arkistoissa säilytetään 
jälkipolville, ei kuitenkaan riipu 
pelkästään rahoituksesta. Merkittä-
vässä roolissa on myös meidän oma 
toimintamme. Millaista aineistoa 
otetaan vastaan? Mitä aineistoja 
digitoidaan? Mitä kuvaillaan yksityis-
kohtaisella tasolla? Mikä on aineis-
tojen saatavuus ja käytettävyys?

Joka ikinen päivä me arkistoammat-
tilaiset teemme ratkaisuja, jotka vai-
kuttavat siihen, millaisia asioita Suo-
messa tulevaisuudessa muistetaan 
ja mitkä on unohdettu. Outi Hupa-
niitun ja Ulla-Maija Peltosen toimit-
tama Arkistot ja kulttuuriperintö (SKS 
2021) tarjoaa monia kiinnostavia 
näkökulmia tähän tärkeään aihepii-
riin.  Artikkelikokoelman keskeisiä 
kysymyksiä ovat: ”Kenen ja keiden 
historia on ollut ja on säilyttämisen 
arvoista? Kenen ja keiden aineis-
tot on arkistoissa sivuutettu tai 
unohdettu? Miten ja millä perustein 
pysyvästi säilytettävät aineistot on 
valittu ja valitaan arkistoihin sekä 
millä ehdoin aineistot ovat käytet-
tävissä?”

Arkistot ja kulttuuriperintö kiinnittää 
huomion arkistotoimintaan osal-
listuneiden henkilöiden verkostoi-
hin ja vallankäyttöön sekä muistin 
politiikkaan. Teoksessa asiakirjallisia 
kulttuuriperintöaineistoja käsitel-

lään eri näkökulmista ja eri aikata-
soilla. Faili palaa tarkemmin tämän 
mielenkiintoisen artikkelikokoel-
man sisältöön seuraavassa nume-
rossaan.

Samaa aihepiiriä käsitellään eri nä-
kökulmista myös tässä Failin nume-
rossa esimerkiksi Teemu Keskisar-
jan ja Riikka Rintalan kirjoittamissa 
jutuissa.

 * * *

Koronatilanteen helpottuessa pääs-
tään vähitellen järjestämään myös 
fyysisiä tapahtumia. Viime vuon-
na pitämättä jääneet juhlavuoden 
Liikearkistopäivät onkin tarkoitus 
järjestää 17.-18.11.2021 Tampereel-
la. Ohjelmasta kerrotaan tarkem-
min sivulla 26. Tällä kertaa päiviä 
ei enää siirretä, vaikka pandemiati-
lanne heikkenisi. Viimeisenä vaihto-
ehtona on pelkkä verkkoseminaari 
ilman iltajuhlaa. Toivottavasti siihen 
ei kuitenkaan jouduta, vaan pitkästä 
aikaa pääsemme tapaamaan ja ko-
hottamaan maljan kuusikymppiselle 
yhdistyksellemme.

Arkistoyhdistyksen perinteisen 
syysseminaarin teemana on tänä 
vuonna "arkistot, käyttäjät ja muu-
tos", ja se tullaan näillä näkymin 
järjestämään hybriditilaisuutena 
29.10.2021. 

Juha
Henriksson

PÄÄKIRJOITUS

Mitä muistetaan, mitä unohdetaan?
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ARKISTOT

Suomen arkistojen säilyneistä ja 
kadonneista aarteista

Jos saisin esittää kaikkivalti-
aalle historian hengettärel-
le yhden toivomuksen, en 
käyttäisi sitä nälänhätien, 

kulkutautien, sotien ja murhien 
peruutuksiin. Maailmaan mahtuu 
inhimillistä kärsimystä. Histo-
rioitsijalla lienee lupa lukkiutua 
itsekkääseen näkövinkkeliinsä. 
Siispä lähettäisin aikakonelaivan 
pelastamaan ammoisia arkis-
toja. Ensimmäiseksi keskiajan 
Suomeen, mistä kaikenmoista 
tulisi yliluonnollisella logistiikalla 
evakuoida vaikkapa Vatikaanin 
holveihin.

Muistin pyyhkiytyminen pois on 
kauaskantoisimpia vahinkoja, joi-
ta kansakunnalle voi sattua. Kun 
Turku ja Kuusiston piispanlinna 
muutamaan kertaan tuhoutuivat 
1400–1500-luvuilla, ei tiedetä, kuo-
liko puolustajista ja palon sammut-
tajista moni. Ei heidän verellään ole 
väliäkään aikojen päästä. Tönöjä ja 
kivikasoja tulee ja menee.  Arkis-
tojen kadotus ei ollut aikalaisille 
ykkösmurhe, mutta minua se ottaa 
aivoon huomattavasti enemmän 
kuin korona. 

Suomen itseymmärrykseen repesi 
reikä juuri siihen kohtaan, mistä 
kirjoitetun historian piti alkaman. 

Keskiaikaisia dokumentteja on meil-
lä surkean vähän verrattuna muihin 
Pohjoismaihin ja Viroonkin. Suomea 
lohduttaa maailman parhaiten arkis-
toitu kansanperinne, mutta myytit 
eivät korvaa tosiseikkojen nyyttejä. 

Turussa ja Kuusistossa hävisivät 
savuna ilmaan piispa Henrikiä mah-
dollisesti mielenkiintoisemmat lähe-
tyssaarnaajat, hämäläisten sankarit 
ja antisankarit, Lemminkäisen ja 
Louhen esikuvat, kymmenen katoli-
sen sukupolven sielunelämä, mustan 
surman karanteenit ja turvavälit, 
pelto- ja kaskiviljelyn keksinnöt, 
turkismetsästäjäin urapolut sekä 
lukemattomat sellaiset asiat, joita 
emme pysty edes arvuuttelemaan.  

Turun viimeisimmän palon 1827 
jälkeen lähdetuhot harvenivat ja 
lopulta melkein lakkasivat. Vanhoissa 
aateliskartanoissa tuli toisinaan nieli 
sukuhistorian aarteita, mutta julki-
shallinnossa arkistointi rutinoitui 
varmaksi.  Arkistot repivät resurs-
sinsa rutiköyhästä valtiontaloudes-
ta. Suomesta tuli ensiluokkainen 
arkistomaa.  Kiitos siitä historian 
hengettärelle!

Menneisyyden tallentamisella ja 
henkiin herättämisellä oli paljon 
tekemistä kansallisen heräämisen 
kanssa. Suomalaiset historiaihmi-
set vaikuttuivat 1800-luvulla oman 
maansa ja kansansa muinaisuudesta. 
He eivät suinkaan olleet kansallisro-
mantikkoja huuhaa-mielessä. Suo-
malaisten ja suomenruotsalaisten 
juuria ei tarvinnut kaivella myto-
logisesti Atlantiksesta ja Israelista. 

Tosihistorian arvo kumpusi arkis-
tolähteistä, joita Yrjö Koskinen, 
Reinhold von Hausen ja kumppanit 
viitseliäästi käsittelivät.  

Sekä yleistajuisten että tieteellisten 
historiateosten kirjoittelu oli ja on 
melko katoavaista puuhaa. Sitä vas-
toin alkuperäislähteiden todistus-
voima pysyy. Hypermoderneinkaan 
tutkija tuskin 2200-luvulla väheksyy 
voudin- ja läänintilejä ja käräjäpöy-
täkirjoja.

Arkistot kuuluvat suomalaiseen 
ylihuomisesta huolehtimisen kult-
tuuriin. Ne tekevät hiirenhiljaista si-
vistystyötä.  Alan medianäkyvyys on 
vähäinen. Nyt kun poliitikkojen ja 
äänestäjien historiakäsitys perustuu 
paljolti nettiin, arkistojen rahoituk-
sen puolustaminen lienee vielä vai-
keampaa kuin 1800- ja 1900-luvuilla. 

Historioitsijan hommissa olen 
luonnollisesti uppoutunut arkisto-
laitokseen, yksityisiin keskusarkis-
toihin sekä muihin muistin ja tiedon 
tukikohtiin. Leipäni tulee tilaustöistä 
firmoille. Siksi istun paljon yritysar-
kistoissa. Siellä arkistoimisen tar-
koitusta ja merkitystä tulee mietit-
tyä muutenkin kuin akateemiselta 
kantilta. Miksi nämä ja nuo asiakirjat 
ovat tallella? Mitä tarkoitusta ne 
palvelevat? Säilytys vie melkoises-
ti tilaa, mappien järjestämisestä ja 
luetteloinnista on joillekuille mak-
settu palkka. Eivät osakeyhtiöt näe 
vaivaa vain siksi, että pystyvät tilaa-
maan historiikin 50 vuoden välein.

Teemu 
Keskisarja
Historioitsija

Kuva:  
Kaisa Kautto
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Toki monille papereille kertyy 
arkista käyttöä elävien ihmisten 
liike-elämässä. Minusta arkiston-
muodostajat muistuttavat miljoonia 
aivosoluja, jotka odottavat impuls-
seja puoliksi lepotilassa, mutta ovat 
kuitenkin mukana älyn kapasiteetis-
sa tai alitajunnassa.

Kymmenisen vuotta sitten olin 
professori Markku Kuisman apuri-
na ja vietin historiakesän Helsingin 
Konalassa teollisuushallissa. Siellä 
säilytettiin pohjoismaisen suur-
pankin Nordean suunnattomia 
arkistoja. Pankin työntekijät tekivät 
potkulaudoilla sutjakkaasti satojen 
metrien hakuja. Miljardeja tositteita 
oli kaiketi täsmälleen oikeissa hylly-
köissä, hyllyissä, laatikoissa, lokerois-
sa ja muovitaskuissa. 

Hallin yksi pikkiriikkinen soppi oli 
varattu Nordean edeltäjille Meri-
tasta taaksepäin. Pankin sukupuu on 
Suomessa yli 150-vuotias ja veh-
mas. Kansallispankki ja Yhdyspankki 
sanovat vielä jotain nykyihmisille. 
Niihin oli kerennyt aikojen saa-
tossa fuusioitua monta kymmentä 
pientä ja keskikokoista rahalaitos-
ta, romahdusten tähden ja mikä 
mistäkin syystä. Kaikki logot kiilsivät 
aikoinaan kylteissä, mutta syöpyivät 
sitten näkymättömiin. Pikkupank-
kienkin hyvät ja pahat teot ovat 
silti pitkäikäisiä, mietiskelin Konalan 
historiasopessa. Sain välillä myllätä 
siellä itsekseni ilman arkistonhoita-
jaa. Rullasin hyllystöjä auki. Pengoin 
sidottuja kirjenippuja, joiden nyöriä 
ei ehkä ollut aukaissut kukaan. Hais-
telin paksuja nahkakantisia niteitä. 
Lehteilin 1800-luvun lumppupitoista 
paperia. Siinä luki afäärien ja ihmis-
ten nimiä. Ajat sitten kuolleet yhtiöt 
tuntuivat eläviltä – aivan toisin kuin 
kalvakoissa vuosikertomuksissaan.

Jos historioitsija keskittyy liikaa 
aiempiin tutkijoihin ja kirjallisuu-

teen, historia näyttäytyy ikään kuin 
vitriinissä eikä sitä pääse tunnus-
telemaan luihin ja ytimiin saakka. 
Aiheessa kuin aiheessa koen, että 
kovaksikeitetty historiantutkimus 
käy päinsä vain alkuperäislähteil-
lä. Jos ne uupuvat kesken, työ on 
enemmän tai vähemmän pilalla. Joi-
takin arkisto-ongelmia ole miettinyt 
sananmukaisesti pääni puhki. 

Yksi kirjahankkeeni alkoi vavahdut-
tavasta lähteestä: Turun hovioikeus 
vahvisti 14.10.1665 kuolemantuo-
mion Heikki Mikonpojalle ja Heikki 
Pekanpojalle, jotka olivat syyllisty-
neet sodomiittiseen syntiin. Nämä 
pappilanrengit ovat Suomen en-
simmäiset nimeltä tiedetyt homo-
seksuaalit. Heidän elämäntarinansa 
epäilemättä puhuttelisivat historian 
ystäviä ja maallikkojakin sateenkaa-
ren alla. 

Mutta ai ai ja voi voi. Lähtökohta 
oli vain puolen sivun tiivistelmä 
oikeusprosessista. Ilmi tuli määräys 
Heikkien mestauksesta ja roviolla 
polttamisesta Taivassalon pitäjässä. 
Siihen tarina loppui. Eikä alkua löy-
tynyt millään ilveellä. 

Turun hovioikeuden arkiston mu-
kana 1827 paloi Heikkejä koskeva 
varmaankin laaja akti. Tuomiokun-
ta- ja pitäjätasolla oli aukko pahim-
moikseen siinä ajankohdassa, mistä 
olisivat pitäneet löytyä Taivassalon 
välikäräjät. Ehkä konseptituomio-
kirjan ote oli liitteenä toimitettu 
Turkuun. Panin toivoni Tukholman 
Riksarkivetiin, mutta sieltä ei siu-
naantunut täydennystä. Ei vaikka 
valtakunnallisesti painava ennak-
kotapaus oli todennäköisesti sinne 
päin alistettu, armonanomusten 
tähden siirretty tai muiden oikeus-
istuinten malliksi kopioitu. 

Käänteentekevä seksuaalinarratii-
vi katkesi lähdepulaan. Piinaamaan 

jäivät avainkysymykset: Olivatko 
Heikit suunnilleen samanikäisiä ja 
vapaaehtoisessa suhteessa? Pappi-
ko heidät ilmiantoi vaiko piika tai 
kalastaja? Miten moinen rikos oli 
todistettavissa? Mitä 1600-luvun 
suomalaiset sanoivat sodomiitti-
kummajaisista? Toivon, että tulevat 
tutkijat vielä ratkaisevat Heikki-
en mysteerin. Ruotsin arkistoissa 
en itse tehnyt läheskään kaikkea 
voitavaa.

Tähän mennessä pahimman arkis-
toahdistukseni on aiheuttanut Alek-
sis Kivi. Kansalliskirjailijan elämää 
ja teoksia on 140 vuotta tutkittu 
äärettömästi kaikilla mahdollisilla 
ja mahdottomilla metodeilla, mutta 
primäärilähteet ovat notoorisen 
niukat. Kraatarin poika syntyi ja 
varttui kaukana säätyläisten kirjoit-
telu- ja muistiinpanokulttuurista. 
Aleksin lapsuudesta ei ole päiväkir-
joja eikä sukulaisten kirjeenvaihtoa. 
Lukuisat hänelle ehkä Palojoella 
sattuneet tapaukset ovat vuosikym-
menten päästä kokoiltuja löyhiä 
legendoja.

Aikuisena Aleksis Kivi eli levotto-
masti syksystä jouluun eikä pitä-
nyt lainkaan huolta papereistaan. 
Jok’ikisen saamansa kirjeen hän 
hukkasi tai tarkoituksella hävitti. 
Kiven itse kirjoittamia kirjeitä säilyi 
jälkimaailmalle 70 kappaletta. Se 
on paljon verrattuna 1700-luvun 
puumerkki-rahvaaseen mutta vähän 
verrattuna kaikkiin 1900–2000-lu-
vun suurmiehiin. 

Kirjailija Juha Hurmeen mukaan Ki-
ven kirjeet ystäville, tuttaville ja tu-
kijoille sisälsivät vain kolme teemaa: 
1) Kirjoituksiani ei tajuta 2) Voin 
huonosti 3) Vippaa rahaa. Mielen-
kiintoisia nuokin, mutta elämäker-
turi janoaa enemmän! Kirjeissä on 
vain salaperäisiä viittauksia naisasi-
oihin sekä ”tuskan päivien” ratkai-
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sevaan ”haaksirikkoon”, jonka takia 
Kivi sortui hulluteen ja hautaan.  

Kiven tuotantoa voi tulkita loput-
tomiin, mutta mitä hittoa se aut-
taa, kun hänen oma elämänsä ja 
kuolemansa pysyvät pimennossa. 
Näin ahdistuin, kun muutama vuosi 
sitten kirjoitin Kivestä elämäkertaa 
Saapasnahka-torni. 

Lupasin avustajilleni tuhat euroa 
jokaisesta uudesta Kiven kirjoitta-
masta tai vastaanottamasta kirjees-
tä ja hänen vaiheitaan olennaisesti 
valottavasta alkuperäislähteestä. 
Yhtään tonnia en valitettavasti pääs-
syt maksamaan. 

Koska Faili-lehti menee arkistoam-
mattilaisille, mainitsen pari vaikeata-
juista vihjettä. Ne ovat pälkähtäneet 
päähäni vasta Kivi-elämäkerran 
julkaisun jälkeen.

Toivottomin puute aineistoissa on 
se, että Kiven merkittävin myötäih-
minen ei kirjoittanut mitään oma-
elämäkerran tai muistelmien tapais-
takaan. Charlotta Lönnqvist jätti 
jälkeensä vain yhden omakätisen 
kirjeen (pari vuotta Kiven kuole-
man jälkeen kirjoitetun). Charlotta 
on esillä Kiven kirjeissä, mutta niissä 
ei kerrota Charlotan taustasta, 
ajasta ennen kuin hän 47-vuotiaana 
ryhtyi Kiven mesenaatiksi. Jonkin 
verran on siuntiolaisten naapurei-
den ynnä muiden haastattelutietoja, 
mutta ne eivät ole kovin syvällisiä. 
Arkistoissa on ulkokohtaisia mai-
nintoja vanhemmista ja Fanjunkar-
sin torpasta, eipä juuri muuta. Sum-
ma summarum: Kivi-tutkijat eivät 
ole keksineet kummoista keinoa 
nähdä Suomen historian suuren-
moisimman suojelijattaren sieluun 
ja sydämeen.

No, tässä tulee johtolanka, jota siis 
en itse ehtinyt ja jaksanut seura-

ta. Charlotan veli  Axel Herman 
Lönnqvist (1810–1850) oli Por-
voossa notaarina. Kukaan tutkija ei 
käsittääkseni ole yrittänyt selvittää 
hänestä muuta kuin tuon seikan. 
Yhtään ainoata Axel Herman Lönn-
qvistin kirjoittamaa lausetta ei ole 
siteerattu missään. Mutta niitä on 
olemassa, notaari on pakosta kir-
joittanut paljonkin. 

Axel Herman Lönnqvist ei kai Ki-
veä tavannutkaan, mutta Charlotan 
persoonan kannalta otaksun häntä 
jäljityksen arvoiseksi. Esimerkiksi 
Porvoon kaupunginarkistoon saat-
taa kätkeytyä vastauksia. Millainen 
koti ja lapsuus oli Charlotta Lönn-
qvistillä? Kuuluiko viinaanmenevän 
sotaveteraanin tytär Charlotta 
sittenkin kirjallisen kulttuurin piiriin, 
kun isoveli hankki virkamiestason 
luku- ja kirjoitustaidon? Selittivätkö 
sivistyksen hipaisut Charlotan into-
himoa ikäneitona suojella nälkäistä 
litteratööriä? 

Melkein kaikissa aiheissani olen 
tehnyt arkistoasioista saman yleis-
havainnon. Yksityiskokoelmissa, 
piironginlaatikoissa, vinteillä, kella-
reissa, kirstuissa paperit tuhoutuvat 
väistämättä! Tai ainakin hautautuvat 
historioitsijoiden tavoittamattomiin. 
Perinnetietoinen aatelis-, taiteili-
ja- tai liikemiessuku pistää jokaisen 
lappusen huolella talteen – mutta 
kolmen sukupolven päästä joku 
kuskaa ne kaatopaikalle. Julkisis-
sa arkistoissa varjeltuminen  on 
todennäköisempää. Julkisen puolen 
etuna on myös luetteloinnin läpi-
näkyvyys ja systematiikka. Tämä 
havainto koskee ehkä myös Aleksis 
Kiveä.

Kiven ystävien ja vihollisten kir-
jeenvaihto on Suomalaisen Kirjal-
lisuuden Seuran arkistossa puhki 
tutkittu jo sata vuotta sitten. 
Sunnilleen sadan edeltäjän tavoin 

selasin kulttuuripersoonien kirjeen-
vaihtoa myös Kansallisarkistossa 
ja Kansalliskirjastossa. Se oli aivan 
turha vaiva. En usko, että mikään 
tutkimusryhmä enää tekee löytöjä 
noista ilmeisimmistä paikoista. Sitä 
vastoin virallisluontoisissa, epäkult-
turelleissa arkistonmuodostajissa, 
Kiven ja virkamiesten kontakteissa 
voi vielä olla jokin katve. 

Edmund Palmqvist (1840–1871) oli 
tärkeä koulu- ja kulttuurikaveri sekä 
Aleksin yhden tai kahden ihastuk-
sen veli. Edmund oli kuollessaan 
Luostan ojennuslaitoksen johtaja. 
Hänellä ja Kivellä oli kosolti syitä 
kirjoitella toisilleen. Kirjeenvaihtoa 
vain ei ole missään, kuten ei myös-
kään Edmundin sisarten ja Kiven 
välistä. 

Kunpa onnekas sattuma olisi säilö-
nyt jonkin Kiveen liittyvän viestin 
ojennuslaitoksen tai muiden van-
keinhoitoinstanssien virka-arkis-
toissa. Ja ylipäätään, olisi kiintoisaa 
tietää, mitä Edmund puuhasi vanki-
en parissa. Kiven kirjojen rikoksia 
ja rangaistuksia ja ryövärielämän 
esikuvia on sidottu liian pitkällä 
köydellä 1800-luvun alun Nurmi-
järven metsärosvoihin. Kirjailijalla 
oli parhaalla luomiskaudella lähipii-
rissään oikeuslaitoksen asiantuntija 
Palmqvist. Tämän vähän tunnetun 
miekkosen teot ja kirjoitukset var-
maan kannattaisi penkoa. 

Notaari Lönnqvist ja vankilapääl-
likkö Palmqvist eivät ole ainoita 
mahdollisia hakuammuntoja. Kivi-
entusiasteille on yhä arkistoissa 
kiviä kääntämättä. Tarjoukseni pysyy 
voimassa. Tonni jokaisesta Aleksis 
Kiven kirjoittamasta tai vastaanot-
tamasta, ennen tuntemattomasta 
kirjeestä, tai hänen elämäänsä ja 
kuolemaansa olennaisesti valotta-
vasta alkuperäislähteestä. 
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Hyvä arkisto – paha arkisto

Suomalaisena tuntee joskus 
olonsa oudoksi ulkomaa-
laisten parissa. Se johtuu 
siitä, että meillä on omi-

tuinen näkökulma maailmaan. 
Pohjoismaissa yksilö on ulkois-
tanut hyvät puolensa valtiolle. 
Valtio ei edusta meillä pahaa. Se 
on yhteisen edun valvoja.

Tämähän on kansainvälisesti täysin 
vinksahtanut katsantokanta. Mel-
kein missä tahansa muualla valtio 
on muuta. Se on pelottava voima, 
joka yrittää valvoa kansalaista. By-
rokraattinen, omalakinen koneisto, 
joka on mahdollisesti korruptoinut. 
Epäilyttävä taho, jolla on yksinoi-
keus väkivallan käyttöön, ja jossa 
kiteytyvät kaikki yhteiskunnan valta- 
ja voimatekijät.

Ero näkyy myös arkistokentässä. 
”Arkistojen tehtävä ei ole doku-
mentoida menneisyyttä tai rakentaa 
tulevaisuutta, se on vapauttaa ihmi-
set nyt”, julistetaan Pohjois-Ameri-
kasta.  Arkisto, joka tässä tarkoittaa 
mitä tahansa julkisesti rahoitettua ja 
institutionalisoitua tahoa, on sorron 
välikappale. Se on Paha arkisto, joka 
edustaa virallista historiaa, valta-
kulttuuria ja kaikkea sitä voiman 
käyttöä, joka on sisäänrakennettu 

yhteiskunnan rakenteisiin ja käytän-
teisiin.

Koska arkisto tällaisena on paha, 
tärkeät tapahtumat ovat sen ulko-
puolella.  Arkisto on liian tärkeä asia 
jätettäväksi arkistonhoitajille, voisi 
sanoa. Kun ihmiset ottavat arkiston 
omiin käsiinsä ja alkavat itse oma-

ehtoisesti koota ”yhteisöarkistoa”, 
eli aineistoa omasta yhteisöstään 
ja sen historiasta, silloin arkisto on 
hyvä. Se on terapeuttinen, hoitava, 
vapautumisen väline ja identiteetin 
lähde. Hyvä arkisto edustaa ihmis-
ten omia kertomuksia ja kokemuk-
sia. Hyvä arkisto sisältää ne asiat ja 
kokemukset, joita Pahaan arkistoon 
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ei voi luovuttaa, koska Pahassa 
arkistossa ne hukkuisivat massaan 
eikä niitä siinä arvostettaisi, jos ne 
edes siihen huolittaisiin. 

Paha arkisto voi kuitenkin eheytyä. 
Se voi ymmärtää oman puutteelli-
suutensa ja sitä ohjaavat ja rajoit-
tavat tekijät. Se voi taistella niitä 
vastaan. Ennen kaikkea se voi ottaa 
käyttäjät mukaan täydentämään 
aineistojaan ja omaa näkökulmaan-
sa niihin. Se voi myös verkostoitua 
Hyvien arkistojen kanssa ja tukea 
niitä. 

Tämä on tietysti karrikoitua. Jos 
joku ajattelisi noin, se olisi kovin 
naivia. Mutta keskustelussa on tämä 
sävy. Suomalaisena siinä on jossain 
määrin hukassa. Mitä Kansallisarkis-
tosta sanottaneenkin kahvipöydissä, 
kukaan tuskin ajattelee, ettei siellä 
vilpittömästi ja moraalisesti pyrit-
täisi tuomaan esille yhteiskunnan 
kokokuvaa. Se on tietysti vain yksi 
puoli asiasta, koska kyse on myös 
tiedostamattomasta toiminnasta, 
joka tukee joitain rakenteita ja hyl-
kii toisia. Silti uskoisin suomalaisten 
luottavan arkistoihinsa.

Luottamuksesta kertoo minusta se, 
ettei meillä tietääkseni ole yhteisö-
arkistojen kaltaista liikehdintää. En 
ole huomannut sitä muuallakaan 
pohjoismaissa. Mahdollisuuksia olisi. 
Ehkä Kemijärven paperitehtaan 
jäljiltä on perustettu sellainen do-
kumentoimaan paikallista mennyttä 
maailmaa? Sukupuolivähemmistö-
jen aineistoja on koottu Työväen 
Arkistoon, siis julkisesti rahoitetun 
arkistoalan establishmentin hal-
tuun. Tätä ei minun käsittääkseni 
tapahtuisi monessa muussa maassa. 
Epäluottamus siihen, että aineistoja 
kohdeltaisiin reilusti ja niitä ei käy-
tettäisi väärin, olisi liian suurta.

Väittäisin siis, että meillä vähem-
mistötkin ovat valmiita luottamaan 
virallisiin arkistotahoihin. Mutta 
mitäpä minä tiedän. Jos joku tässä 
maassa on lähtökohtaisesti pihalla 
vähemmistöistä ja vaihtokulttuu-
reista, niin se on valkoinen, kou-
lutettu, keski-ikäinen mies, joka 
kuuluu enemmistöön tai hyväosai-
siin kaikilla mahdollisilla mittareilla. 
Siksi olisi hyvä, jos joku oikeasti 
tutkisi asiaa. Vähemmistöjen ar-
kistosuhteeseen liittyvälle väitös-
kirjaprojektille voisi saada jopa 
rahoitusta, vaikka se yleensä onkin 
erittäin vaikeaa. 
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julkaisema ainoa suomalainen 
asiakirja- ja tiedonhallinnan sekä 
arkistoinnin ammattilehti. 

Faili kertoo neljästi vuodessa 
monipuolisesti alan koti- ja ulko-
maisista tapahtumista, ihmisistä 
ja ilmiöistä sekä tutkimuksesta ja 
koulutuksesta. 

Liikearkistoyhdistyksen jäsenille 
Faili sisältyy jäsenmaksuun, yh-
teisöjäsenmaksuun sisältyy kaksi 
lehden vuosikertaa. 

Failin tilaushinta on 66 € ja päätoi-
misille opiskelijoille 16,50 €. 

Arkistoalan yhdistysten jäsenten 
(AY, KAY, TAAY) alennushinta on 
33 e/vuosi.

Failissa julkaistava aineisto on toi-
mitettava päätoimittajalle viimeis-
tään:

• numero 4/2021, 5.11.2021

• numero 1/2022, 18.2.2022

• numero 2/2022, 6.5.2022

• numero 3/2022, 26.8.2022

• numero 4/2022, 4.11.2022

Päätoimittajana toimii Juha Hen-
riksson, juha@musiikkiarkisto.fi,      
045 249 5680.



FAILI 3/2021 FAILI 3/2021 98

Pekka 
Henttonen
Dosentti
Tampereen
yliopisto

Asiakirjahallinnon tutkimuksen tila 
on surkea

Ensimmäinen katsaus säh-
köisen asiakirjahallinnon 
tutkimukseen pitkään 
aikaan ilmestyi äsket-

täin. Tilanne on huono. Tutkijat 
analysoivat kymmenen vuoden 
ajalta tutkimuksia tieteellisissä 
viitekannoissa. Kaikkiaan haaviin 
jäi 55 artikkelia – siis keskimää-
rin vähemmän kuin yksi julkaistu 
kirjoitus joka toinen kuukau-
si. Johtopäätökset ovat selvät. 
Alue on menettänyt kiinnosta-
vuuttaan ja tutkimusten määrä 
vähentynyt. 

Tähän on monta syytä. Ensiksi-
kin asiakirjahallinnon näkyvyys on 
laskenut, koska alue on sulautunut 
sisällönhallintaan ja tiedonhallintaan. 

Tämä näkyy teoriassa ja käsitteis-
sä. Perinteinen arkistotiede oli 
huolissaan erottautumisesta. Siksi 
pohdittiin asiakirjojen ja arkistojen 
keskeisiä piirteitä. Näistä vedettiin 
ohjenuoria toiminnalle ja rajaa mui-
hin informaatioaloihin. Vaikka tämä 
on yhä tarpeen, asiakirjat nähdään 
digiympäristössä enemmän ryh-
mien rajoja ylittävinä olioina, joilla 

on kussakin ryhmässä eri merkitys. 
Näin asia on silloin kun asiakirjahal-
linnan ammattilainen, datatieteilijä, 
systeemiarkkitehti, tietoturvaspe-
sialisti ja juristi tarkastelevat samaa 
dataa.

Asiakirjahallinnan implementoinnis-
ta, suunnittelusta ja toteutuksesta 
on jokseenkin runsaasti tutkimusta 
verrattuna muihin alueisiin. Uudet 
tulokset tukevat aikaisempia: tar-
vitaan johdon tukea, avointa vies-
tintää, selkeitä toiminta- ja tieto-
järjestelmästrategioita. Tutkimuksia 
tulee eniten nimenomaan kehit-
tyvistä maista. Siellä lähtökohdat 
ovat joskus huonot. Laajin tutkimus 
on Koreasta. Siinä tutkittiin 1600 
taiwanilaisen viraston tyytyväisyyttä 
asiakirjajärjestelmäänsä. Virasto oli 
tyytyväinen, kun järjestelmä täytti 
säädös- ja muut vaatimukset ja tuki 
viraston toimintaa. Tärkeää oli, että 
tukipalvelut ovat hyvät; silloin järjes-
telmää opitaan käyttämään ja siitä 
saadaan suurin hyöty. 

Kirjoittajat ehdottavat sähköisen 
asiakirjahallinnan kehitystyön lakan-
neen siksi että sähköisten asiakir-
jajärjestelmien määritykset rajoit-
tavat innovointia. Esimerkki tästä 
on automaattinen luokittaminen: 
siihen olisi välineitä, mutta koska 
sitä ei ole vaatimusmäärittelyissä, se 
puuttuu järjestelmistä.  Argumentti 
kuulostaa minusta yleisemminkin 
järkeenkäyvältä: jos on jo määritelty 
tapa tehdä asiat, niin miksi tuhlata 
ruutia uuden kehittelyyn?

Keskeiseksi haasteeksi nähdään nyt 
ihmiset ja informaatiokulttuurit. 
Onnistuminen on kiinni pienistä ja 
joskus satunnaisista tekijöistä. Siinä 
vaaditaan kokeilua, johtamista, hyviä 
vaistoja ja yhteistyötä. Pitkäaikais-
säilytys on myös edelleen haaste. 
Sosiaalisen median osalta kehitys 
on lasten kengissä ja asiakirjahallin-
non panos siinä olematon.  

Oladejo, B., & Hadžidedić, S. (2021). 
Electronic records management – a 
state of the art review. Records Ma-
nagement Journal (ahead-of-print). 
https://doi.org/10.1108/RMJ-09-
2019-0059

KOLUMNI
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TAPAHTUMAT

Digitaalisen tiedon kesäkoulu 2021
Miia 
Kosonen
TKI-asiantuntija
Xamk

Digitalia järjesti jo viidet-
tä kertaa Digitaalisen 
tiedon kesäkoulun, 
tällä kertaa yksipäiväi-

senä 26.8.2021. Samalla kyseessä 
oli kesäkoulumme ensimmäinen 
verkkototeutus. Tässä artikke-
lissa tiivistän päivän tärkeimmät 
opit. 

Verkkototeutukset ovat menetyk-
siä kahvikeskusteluille, kuulumisten 
vaihtamiselle ja kenties oppimisen 
syvyydelle, mutta menestyksiä ta-
voittavuudelle – perinteisellä tavalla 
olisi ollut vaikeampaa mahduttaa 
mukaan lähes 130 ilmoittautunutta 
ja 80 osallistujaa. Myös järjestelyjen 
vaivattomuus on syytä nostaa esiin. 
Emme joutuneet lainkaan painimaan 
esimerkiksi yllättävien työkääntei-
den, sairastumisten ja junaliikenteen 
ongelmien kanssa.

Tutkimusjohtaja Noora Talsi 
Kaakkois-Suomen ammattikorkea-
koulusta avasi tapahtuman. Kaksi-
vuotinen Digitaalinen avoin muisti 
(DAM) -hankkeemme on päät-
tymässä syksyllä, joten kesäkoulu 
toimitti samalla loppuseminaarin 
virkaa tulosten jakamisessa. 

Avauspuheenvuorossa nostettiin 
esille myös Digitalian muu hanke-
kanta, joka on vahvistunut: DAMia, 
aineistojen digitaalista vastaanottoa 
kehittävää Memoriaalia, Kuninkaan-
tie-hanketta ja digitoinnin osaaja-
koulutusta täydentävät 1.8.2021 
käynnistyneet OneClick eArchi-
ving sekä Kansallisarkiston vetämä 
Digitaalisten aineistojen laadun 
ja käytettävyyden parantaminen 
tekoälyavusteisesti. Se on kaksivuo-
tinen kokonaisuus, jossa Digitalia 
on vahvasti mukana. Tavoitteena on 
viedä ratkaisut tuotantokäyttöön, 
kun taas mahdollinen DAM:n jatko 
varataan kokeiluille ja testaamiselle. 

Uutta projektia valmistellaan 
alkusyksyn aikana. Kehittyneiden 
laskentamenetelmien testaamisen 
lisäksi Digitalia jatkaa historiallis-
ten aineistojen visualisointia VR- ja 
AR-teknologioiden avulla, edistää 
aineistojen käyttöä matkailualal-
la, pyrkii laajentamaan sosiaalisen 
median talteenottoa ja analysointia 
sekä teettää selvityksen sosiaali-
sen median arkistoinnin juridisista 
reunaehdoista. Kansalliskirjastolla 
DAM:n mahdollisena ”spin-offina” 
on tutkijaresidenssi-pilotin käynnis-
täminen Mikkelissä tekijänoikeuden 
alaisten aineistojen tutkimuskäyt-
töön.

Varsinaisen luento-osuuden aloitti 
vanhastaan tuttu ja hyväksi tiedetty 
kesäkoulupuhujamme, Helsingin yli-
opiston dosentti Henrik Rydenfelt, 
jonka aiheena oli tekoälyn eettinen 
arviointi.  Asialistalla olivat tekoälyn 
moraalinen toimijuus, kaksi haastet-

ta eettisen tekoälyn kehittämiseksi, 
sekä yleisemmin datafikaatio ja sys-
teeminen eettinen tarkastelu.

Tekoälyä on kahdenlaista: ihmisen 
älykkyyteen yltävää ja oppivaa. 
Jälkimmäinen viittaa siis tapauksiin, 
joissa kone on yhdessä asiassa hyvä. 
Rydenfeltin mukaan luotamme 
algoritmeihin jo nyt liikaa ja annam-
me niiden vaikuttaa jopa maailman-
kuvamme muodostumiseen median 
kautta. Jos kadulla tulisi vastaan te-
koihmisiä, huomaisimmeko mitään? 

Koneet eivät ole moraalisia toimi-
joita, ainakaan jos journalisteja on 
uskominen. Tuoreen tutkimuksen 
mukaan toimittajat eivät pidä esi-
merkiksi uutisbottia eettisesti vas-
tuullisena. Kone ei päätä; se on vain 
työkalu kuten kynä. Toiseksi, konei-
den ei tule päättää, vaan ihminen 
on vastuussa. Kolmanneksi, kone ei 
edes voi päättää, vaan journalismia 
tehdään ihmisiltä ihmisille. Rydenfel-
tin Transforming Media Agency -tut-
kimusartikkeli on hyväksytty julkais-
tavaksi New Media & Societyssa.

Tekoäly voi kuitenkin toimia eetti-
sesti oikein tai väärin, vaikka se ei 
olisikaan varsinainen moraalinen 
toimija tai vastuussa tekemisestään. 
Tulisiko luoda eettisen tekoälyn 
koodisto? Haasteita on kaksi, joista 
ensimmäinen on ns. mustan laa-
tikon ongelma. Oppivan tekoälyn 
kohdalla emme välttämättä osaa 
sanoa, miten lopputulokseen on 
päästy. Toinen haaste on tekoälyn 
kapeus. Se voi tehdä päätelmiä eet-
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tisesti kestämättömällä tavalla tai 
kestämättömin seurauksin.

Tekoälyn pitää siis vielä oppia kor-
jaamaan omia sääntöjään eettisten 
näkökohtien avulla. Koneet oppivat 
datasta eli tarvitsemme eettistä 
dataa – silloin kun sitä on ylipäätään 
olemassa. Datapääoman laatuun 
on kiinnitettävä huomiota, mis-
tä erilaiset huonosti käyttäytyvät 
tekoälysovellukset sopivat malliesi-
merkiksi. Yhteenvetona Rydenfelt 
totesikin, ettei ole vain yhtä oikeaa 
reseptiä eettiseen arviointiin. Läpi-
näkyvyyden vaatimus ja etiikkaa op-
piva tekoäly (esimerkiksi ihmisten 
vahingoittamisen välttäminen) ovat 
tärkeimpiä vastauksia tämänhetki-
siin ongelmiin. Voimme itse vaikut-
taa siihen, mihin algoritmit menevät, 
sen sijaan että vain ajelehdimme 
kehityksessä mukana. 

Digitalian kehittämiä sääntö- ja 
tekoälypohjaisia malleja asiakirja-
aineistojen automaattiseen luokit-
teluun on esitelty kattavasti Failin 
numerossa 1/2021, joten Tuomo 
Räisäsen ja Anssi Jääskeläisen kesä-
koulupuheenvuoroa käsitellään tällä 
erää vain lyhyesti. Havainnollinen 
esitys herätti paljon kiinnostusta 
ja yleisökysymyksiä. Jatkoideana oli 
esillä muun muassa ratkaisu, jossa 
voisi tiettyjen sääntöjen perusteella 
löytää itselleen relevantit doku-
mentit arkistojärjestelmästä. Ylei-
söstä kysyttiin myös, kuinka paljon 
on pohdittu arkistoidun aineiston 
todistusvoiman häviämistä tyhjien 
ja ”tyhjien” sivujen poiston yhte-
ydessä. Kansallisarkisto hävittää 
analogiset originaalit massadigitoin-
nin yhteydessä, mutta digiarkistossa 
tarkoitus on vain piilottaa tyhjät 
käyttöliittymästä. Jos tunnistustark-
kuus olisi 100 %, silloin saatettaisiin 
jo harkita tyhjien digikuvienkin 

hävittämistä, mutta tähän tuskin 
tullaan pääsemään.

DAM-hankkeessa tavoitteena oli 
automaation avulla edistää ja hel-
pottaa tallennettujen asiakirjojen 
tutkimuskäyttöä. Kansallisarkisto 
on digitoinut materiaalia vuodesta 
1999. Kun paperisen asiakirjan mo-
lemmat puolet digitoidaan, seassa 
on paljon tyhjiä sivuja, testiaineis-
tossa noin 20 % kaikista sivuista. 
250 000 TIFF-kuvaa vie tilaa noin 
15 Tt, tiivistämällä on mahdollista 
selvitä yhdellä teratavulla. Tyhjien 
tunnistamisessa voidaan päästä 97–
99 % tarkkuuteen mallista riippuen. 
Tekoälymallilla ei-kriittisiä virheitä 
tapahtui enemmän kuin sääntö-
pohjaisella mallilla, eikä kriittisistä 
virheistä päästy kokonaan eroon. 
Tulokset ovat kuitenkin erittäin 
hyviä – täydellistä tarkkuutta ei ole 
mahdollista saavuttaa.

Tyhjien poistaminen -teemaa sivu-
ten yleisöä kiinnosti myös muistior-
ganisaatioiden digitalisaation ekolo-
ginen kestävyys.  Aihetta on käsitel-
ty jo Digimen seminaarissa 2020 
sekä OKM:n kulttuuriperintöstra-
tegian webinaarissa kesällä 2021. 
Kulttuuriperintösektorin tekoäly-
hankkeisiin olisikin kiinnostavaa 
saada mukaan kestävyysnäkökulma: 
mitkä ovat vaikutukset esimerkiksi 
energian tarpeeseen ja käyttöön. 
Digitalian lisäksi tätä viestiä on hyvä 
viedä eteenpäin laajemminkin t&k 
-toiminnassa. Kansalliskirjastossa 
toiminnan hiilijalanjäljen selvittämi-
nen on parhaillaan työn alla, ja pyr-
kimyksenä on tarttua myös digitaa-
lisuuden hiilijalanjäljen arviointiin.

Suunnittelija Liisa Näpärä Kansallis-
kirjastosta esitteli DAM-hankkeen 
tuloksia Kansalliskirjaston osalta. 
Library lab on käyttäjien ja digitaa-

listen aineistojen/datan yhteenliit-
tymä. Benchmark-osuudessa sel-
vitettiin, miten datalähtöisiä tutki-
musprojekteja viedään maailmalla 
läpi. Selvityksen kohteena olivat 
aineistot, datapaketit, rajapinnat ja 
työkalut, ja tuloksena oli mm. esi-
merkkejä datan itsepalvelukäyttöä 
edistävistä ratkaisuista. Tutkijoille 
suunnatussa osuudessa kartoitet-
tiin aineistojen käyttöä kyselyllä, 
haastatteluilla ja yhteistyöpiloteilla. 
Kyselyyn vastasi 130 tutkijaa, eniten 
historian ja arkeologian alalta (52 
%). Lisäksi hankkeessa kehitettiin 
aineistojen lataustyökalua, joka 
helpottaa aineistojen lataamista 
digi.kansalliskirjasto.fi-palvelusta. 
Neljäntenä tuloksena ovat valmiit 
opetuspaketit historiallisista aineis-
toista. Ne julkaistiin keväällä 2021 
Finna Luokkahuoneessa suomen- ja 
ruotsinkielisinä. Linkki suomenkieli-
seen opetuspakettiin: https://www.
finna.fi/Content/lehtien-kertomaa-
savosta

Kesäkuussa 2021 Mikkelissä avatun 
Sodan ja rauhan keskus Muistin 
toimitusjohtaja Olli-Pekka-Leskinen 
nosti puheenvuorossaan esiin sen, 
että museot elävät uutta kukois-
tuskautta. Niillä on kävijöitä yhtä 
paljon kuin 1980-luvun alussa, 
jolloin ihmisten vapaa-ajasta oli 
paljon vähemmän kilpailua. Onnis-
tuneen Museokortti-toteutuksen 
lisäksi taustalla on muitakin tekijöitä 
– ei vähäisimpänä museosektorin 
aktiivisuus digikehityksessä, jota on 
alalla tehty jo 30 vuoden ajan. 

Näyttelyt tarjoavat tietoa, elämyksiä 
ja viihdettä. Erityisen vaikuttava oli 
Muistin omien toteutusten lisäksi 
palkittu Luostarinmäen käsityö-
läismuseon lisätyn todellisuuden 
”seikkailupeli”, joka esittelee ka-
donneita tai katoamassa olevia 
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käsityöammatteja. Se on monipuoli-
nen oppimisympäristö, jossa mah-
dollisuus eläytyä, kokeilla ja tutkia. 
Esillä olivat myös mm. Turun linnan 
opassovellus sekä aluemultimedia, 
joka tuottaa havainnekuvaa linnan 
lähiympäristöstä 1560-luvulla.

Allekirjoittanut sattui kesäkoulun 
lounastauolla bongaamaan kotikul-
mien pitäjälehdestä ison otsikon 
”Kuka kokoaisi Ruokolahden sota-
ajan historian?” Tekijöistä on pulaa 
ja tieto on hajallaan siellä täällä, 
mutta onneksi joukkoistaminen 
on keksitty. Se voi osaltaan auttaa 
ainutlaatuisten aineistojen pelasta-
misessa ja kokoamisessa. Kannattaa 
siis jakaa alan harrastajille tietoa 
Memoriaali-hankkeesta, jossa kehi-
tettävällä verkkopalvelulla voidaan 
ottaa vastaan kansalaisten omia 
sotahistoriaan liittyviä aineistoja.

Aiemmissa Digitalian kesäkouluissa 
on perinteisesti kuultu lakipuheen-
vuoroja, jotka liittyivät tuolloin 
vielä valmistelussa olleeseen lakiin 
julkisen hallinnon tiedonhallinnasta. 
Nyt päätimme vaihtaa lakipykälät 
arkisempiin kokemuksiin. Päivän 

viimeisenä puhujana vuorossa olikin 
Arter Oy:n konsultti Toni Vehmaan-
perä, jonka esityksen aiheena oli 
”Tiedonhallintamalli – käytännön 
opit ja jatkojalostaminen”. 

Tiedonhallintamalli on kuvaus 
tiedonhallintayksikön tiedonhal-
linnan nykytilasta. Vehmaanperä 
on tehnyt tiedonhallintamalleja yli 
50 organisaatioille Arterin ARC-
ohjelmistoon, mutta ei pelkästään 
siihen. Hänen luomaansa kuvausta-
paa on jo käytetty pohjana useissa 
kunnissa, kuntayhtymissä, ammat-
tikorkeakouluissa, virastoissa ja 
ministeriöissä. 

Ensimmäinen haaste on käsitteis-
tön ja vaatimusten ymmärtäminen. 
Organisaatioilla on työssä paljon 
vapautta, mikä on sekä hyvä että 
huono asia. Ensin on määriteltävä 
periaatteet. Kuvausten tuottami-
sesta saattaa Vehmaanperän mu-
kaan tulla itseisarvo ja varsinainen 
hyödyntäminen jää tekemättä. Esillä 
ollut metamalli auttaa ymmärtä-
mään lain kokonaiskuvaa: mihin 
velvoittaa, mikä on tärkeää, ja mikä 
on tulkinnallista. Erityisen tärkeänä 

tiedonhallintatyössä Vehmaanperä 
piti hyvää viestintää, mikä on myös 
edellytys mallin aidolle hyödyntä-
miselle päätöksenteossa ja kehit-
tämisessä. Muutoin se jää ”pakko-
pullakopioksi” jo olemassa olevista 
kuvauksista.

Toinen haaste on tietovarannois-
sa, jotka ovat hyvin eritasoisia ja 
eri lähtökohdista muodostettuja. 
Eräällä kaupungilla tietovaranto-
ja oli 6, toisella 28. Yliopistolla oli 
vain puolet ammattikorkeakoulun 
määrästä. Korkeimmalla oikeudella 
tietovarantoja on 2, eli lainkäyttö-
asiat ja hallinnolliset asiat. Kelalla 
määrä oli kysymysmerkki.  Asiakirja-
julkisuuskuvaukset ovat vaihdelleet 
1-sivuisista 77-sivuisiin. 

Eniten yleisöä pohditutti lain vaa-
tima muutosvaikutusten arviointi. 
Mikä on olennainen muutos? Myös 
tässä toteutus on melko vapaa-
muotoinen.  Arterilla on suositeltu 
tarkasteltavaksi tietosuojan vaiku-
tustenarviointiin liittyviä käytänteitä 
tai tuottamaan kuvauksia roadmap-
työkalun avulla. Esityksen kiitel-
tiin tuoneen hyvin systematiikkaa 
aiheeseen, jossa jokainen organisaa-
tio on ns. omassa veneessään. 

Kiitos siis jälleen erinomaisille 
puhujillemme ja kaikille innokkaille 
osallistujille. Kesäkoulumme saavat 
jatkoa tulevina vuosina. Kenties 
oma ”hybridimallimme” on to-
teutus, jossa välillä kokoonnutaan 
livenä ja toisinaan pidetään tiiviim-
piä ½–1 päivän verkkoseminaareja. 
Tämä jää nähtäväksi. Kuulumisiin 
Digitaliasta uusien kiinnostavien 
hankkeiden ja tapahtumien mer-
keissä!

Kesäkoulun Youtube-tallenne: 
https://www.youtube.com/
watch?v=wkFMgYCUP5Museokentän digitalisaatio. Kuva: Olli-Pekka Leskinen, Muisti.
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Aktivisti seuraa vakaumustaan
ARKISTOT

Riikka
Rintala
Hallintokoordi-
naattori
Hämeen liitto

Arkistoprofessiossa vi-
risi 1900-luvun jälkim-
mäisellä puoliskolla 
keskustelu arkistojen 

hankintapolitiikan ja arvonmää-
rityksen puutteista. Sosiaali-
historian suuntauksen myötä 
historiantutkimuksen aihepiirit 
laajenivat ja tämä vaikutus ilmeni 
myös arkistojen puolella arkis-
toaineiston kysynnän muutokse-
na. Professiossa herättiin siihen, 
että vähemmistöjä tai tavallisia 
kansalaisia koskevia aineistoja ei 
löytynyt arkistosta tutkimuksen 
tarpeisiin ja samalla hankintapo-
litiikkaan ja sen hajanaisuuteen 
alettiin yleensäkin kiinnittää 
enemmän huomiota.

Huomiota herättänyt keskuste-
lunavaus arkistojen puutteista tuli 
arkistoprofession ulkopuolelta. Ra-
dikaali historioitsija ja toisen maail-
mansodan veteraani Howard Zinn 
vetosi Society of American Archi-
vists -yhdistyksen vuosikokouksessa 
1970 sen jäseniin, jotta nämä alkai-
sivat hankkia arkistoihinsa aineistoa 
tavallisten ihmisten elämistä sekä 
ottaisivat kantaa asiakirjajulkisuu-
den toteuttamisen puolesta.  Arkis-
tojen vallitsevan hankintapolitiikan 
nähtiin olevavn elitististä ja koh-
distuvan liiaksi merkkihenkilöiden 
asiakirjoihin.

Zinn kiisti vallitsevan tilanteen ja ar-
kistotyön neutraaliuden ja sen, että 
poliittisten näkemysten tuominen 
arkistotyöhön politisoisi sen – työ 
ja sen vakiintuneet käytännöt olivat 
yhteiskunnallisten arvojen muok-
kaamia ja siten jo valmiiksi poliitti-
sia. Zinnin mukaan arkistoprofessio,  
kuten muutkin professiot, toimii so-
siaalisen kontrollin välineenä,  joka 
pyrkii estämään status quon muu-
toksen. Tämän sosiaalisen kontrollin 
harjoittaminen näkyy esimerkiksi 
siinä, kuinka profession kritisoimi-
seen suhtaudutaan kielteisesti ja 
määritellään muutospyrkimykset 
profession politisoinniksi. Zinnin 
puhe sai ristiriitaisen vastaanoton, 
mutta arkistoprofession piiristä 
löytyi myös hänen ajatuksilleen kan-
nattajia.

Aktivisti-arkistonhoitaja

Zinnin puheen aikoihin 1970-luvulla 
arkistoprofessiossa alettiin puhua 
aktivismista ja aktivisti-arkistonhoi-
tajista.  Aktivisti-arkistonhoitaja sai 
useita erilaisia määritelmiä määrit-
telijän lähtökohdista riippuen, mutta 
aktivistien keskeisenä tavoitteena 
voidaan nähdä pyrkimys muokata 
arkistojen tuottamaa yhteiskunta-
kuvaa tasapuolisemmaksi.  Aiempien 
arvonmäärityskäytäntöjen nähtiin 
olevan elitistisiä ja muodostavan 
puutteellisen kuvan yhteiskunnasta. 
Aktivisteiksi ymmärrettiin esimer-
kiksi sellaiset henkilöt, jotka ajatte-
livat arkistojen käyttävän valtaa ja 
halusivat toimia oman yhteiskun-
nallisen vakaumuksensa mukaisesti 
edistääkseen tasa-arvoa arkistopro-
fession sisällä sekä arkistojen  katta-
vuuden osalta.

Aktivistiseen toimintaan käytännön 
tasolla on liitetty esimerkiksi suul-
lisen historian projektien toteutta-
minen sekä paremmin koko yhteis-
kunnan kattavan hankintapolitiikan 
laatiminen, joiden avulla pyrittiin 
korjaamaan arkistodokumentaation 
puutteellisuutta vähemmistöjä kos-
kevien asiakirjojen osalta.  Aktivisti-
seksi toiminnaksi on myös kuvattu 
arkistojen käyttöä yhteiskunnallisen 
epäoikeudenmukaisuuden korjaa-
miseksi oikeudellisten prosessien 
kautta. Olennaiseksi aktivistin käsit-
teessä määrittyy yksilön aktiivinen 
toiminta muutoksen aikaansaami-
seksi.

Arkistojen ja yhteiskunnan välinen 
suhde liittyy keskeisesti aktivismi-
keskusteluun arkistoprofession 
sisällä. Gerald Ham esitti Society 
of American Archivists -yhdistyk-
selle 1974 puheessaan ajatuksen, 
että arkistoaineistojen tulisi peilata 
koko ihmiskuntaa. Tämä sama ajatus 
näkyy aktivisti-arkistonhoitajien ta-
voitteena pidetyn kokonaisvaltaisen 
ja tasa-arvoisen arkistodokumen-
taation tavoitteen taustalla.  Akti-
vistisessa ajatusmallissa arkistoilla 
nähdään olevan velvollisuus kerätä 
aineistoa tasapuolisesti eri yhteis-
kunnan osa-alueista ja väestöstä, 
ja toisaalta kaikilla nähdään olevan 
oikeus tulla osaksi arkistoa ja sitä 
kautta historiankirjoitusta.

Aktivismiin liittyy vallankäytön roo-
lin tunnistaminen siinä, keitä  koske-
via  aineistoja valitaan arkistoihin ja 
kuinka hyvin vähemmistöjen aineis-
tot osataan tunnistaa ja luokitella 
niin, että tutkijoiden on mahdollista 
ne löytää. Myös arkistonhoitajan 
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nähdään voivan käyttää tätä valtaa. 
Arkistonhoitajalla on mahdollisuus  
tehdä valintoja ja toimia vallitse-
vaa järjestystä vastaan.  Arkistot 
ja arkistonhoitajat nähdään osana 
yhteiskunnallisia prosesseja, joihin 
vaikuttavat aina vallitsevat yhteis-
kunnalliset valtarakenteet, arvot ja 
ideologiat.  

Aktivismin kritiikki

Aktivismin kohtaama kritiikki koh-
distuu olennaisesti aktivismin myötä 
menetettävään neutraaliuteen. Kri-
tiikissä neutraalius nähdään arkis-
toprofession uskottavuutta ylläpitä-
vänä voimana, jonka menettäminen 
vaikuttaisi keskeisesti profession 
toimintamahdollisuuksiin.  Arkiston-
hoitaja nähdään puolueettomana 
arkistojen vartijana.  Aktivistien 
toiminnan, kuten hankintapolitiikan 
muuttamisen ja suullisen historian 
projektien, nähdään vaarantavan 
tämän puolueettomuuden ja koko 
profession neutraaliuden. Neut-
raalius saa keskustelussa kuitenkin 
erilaisia merkityksiä. Neutraalius 
kritiikissä näyttäytyy osittain val-
litsevan tilanteen säilyttämise-
nä – harkitsemattomina pidetyt 
poikkeamat vallitsevasta hankinta-
politiikasta tulkitaan neutraaliuden 
rikkomiseksi. Neutraaliuden rooli ja 
tulkinnat vaikuttavat siihen, millaisia 
mahdollisuuksia arkistoprofessiolla 
nähdään olevan toimia tasa-arvoi-
sen yhteiskunnan hyväksi aktivisti-
siksi tulkituilla tavoilla menettämät-
tä ammatillista uskottavuuttaan.

Neutraalius liittyy arvonmäärityk-
sen problematiikan lisäksi arkis-
toitavan aineiston kertymiseen. 
Aktivismia koskevassa keskuste-
lussa ilmenee erilaisia käsityksiä 
siitä, onko asiakirjallisen aineiston 
kertymisen prosessi neutraali vai 
ei. Jos aineiston kertyminen näh-

dään neutraalina prosessina, siihen 
puuttumisen nähdään rikkovan 
prosessin tuloksena syntyvän neut-
raalin kokonaisuuden.  Aktivistisessa 
ajattelutavassa arkistoon ajatellaan 
syntyvän jo kertymisvaiheessa sekä 
myös arvonmäärityksessä yhteis-
kunnan dokumentaation kokonai-
suuteen puutteita tai aukkoja,  sillä  
kaikilta yhteiskunnan osa-alueilta  
ei automaattisesti synny asiakirjoja 
tai ne eivät päädy osaksi virallisia 
arkistoja. Näiden arkistoaineiston 
aukkojen tunnistamisen ja paikkaa-
misen nähdään olevan osa aktivis-
tista toimintaa.

Aktivismi-keskusteluun ja neutraa-
liuden rooliin arkistoprofessiossa 
liittyy myös henkilökohtaisen ja 
ammatillisen välinen rajanveto. Hen-
kilökohtaisen ja poliittisen näke-
myksen tuominen työhön nähdään 
ristiriitaisena ilmiönä. Aktivistisen 
toiminnan kritiikissä nähdään 
olennaisena kohdistaa huomio itse 
arkistotyöhön eikä politiikkaan tai 
ympäröivän yhteiskunnan ongel-
miin.  Aktivistisessa ajattelutavassa 
taas ammatillisten ja poliittisten 
asioiden erottamista ei pidetä 
välttämättä hyvänä ratkaisuna, sillä  
arkistotyön nähdään olevan osa laa-
jempaa yhteiskunnallista kontekstia 
ja poliittisuuden osa inhimillistä ko-
kemusmaailmaa, jota ei välttämättä 
ole mahdollista erottaa ammatil-
lisesta roolista.  Arkistonhoitajan 
työn nähdään myös edellyttävän 
ymmärrystä arkistojen ulkopuo-
lisesta yhteiskunnasta. Aktivismin 
tavoitteiden, profession eettisten 
ohjeiden seuraamisen ja yksilön 
henkilökohtaisen moraalikäsityksen 
yhdistäminen toimivalla tavalla ar-
kistotyön käytäntöihin on jokaisen 
arkistonhoitajan henkilökohtaisen 
harkinnan prosessi, joka edellyttää 
jatkuvaa itsereflektiota ja arkiston 
ja yhteiskunnan suhteen tarkastelua.

Aktivismia koskevassa keskustelus-
sa näkyy myös ristiriita hallinnollis-
teknisten ja historiallisten priori-
teettien välillä. Hallinnon prosessien 
kehittämisen pitäminen itseisarvona 
eikä tapana toteuttaa arkistojen 
yhteiskunnallista tehtävää nähdään 
ongelmallisena.  Laajempi yhteis-
kunnallinen osallistuminen rajataan 
profession ammatilliseen kehityk-
seen  keskittyneen arkistonhoitajan  
hyväksytyn toiminta-alueen ulko-
puolelle. Esimerkiksi Sarah Cooper 
näkee, että yritysmaailmasta arkis-
toprofessioon lainatut puhetavat ja 
toimintamallit vievät huomion tek-
nisiin prosesseihin, minkä seurauk-
sena  arkistonhoitajalle muodostuu 
aineistoon historian ymmärryksen 
osalta puutteellinen kokonaiskuva, 
jonka perusteella ei ole mahdollista 
tehdä riittävän hyvin perusteltuja 
päätöksiä aineiston arvosta histo-
riantutkimukselle.

Aktivismin tavoitteita

Aktivismiin liittyy ajatus, että 
arkistoprofessiolla on tietynlaisia 
yhteiskunnallisia velvollisuuksia, 
joita perustellaan eri tavoin.  Ar-
kistoprofession yhteiskunnallisen 
velvollisuuden voidaan ajatella 
nousevan esimerkiksi arkistojen 
roolista osana yhteiskunnallisen 
muistin rakentumisen prosesseja 
(Jimerson, 2007).  Aktivismi arkisto-
profession velvollisuutena liitetään 
myös arkistoprofession uuden 
ammatti-identiteetin syntyyn, johon 
liittyy ajatus, että arkistoprofessiolla 
on velvollisuuksia tuleville sukupol-
ville (Johnson, 2008). Keskusteluun 
aktivismista ja oikeudenmukaisuu-
desta arkistoissa on ottanut kantaa 
myös Verne Harris (2005), jonka 
näkemyksen mukaan velvollisuus 
toimintaan oikeudenmukaisuuden 
toteutumisen edistämiseksi syntyy 
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epäoikeudenmukaisuuden olemas-
saolon seurauksena.

Aktivisti-arkistonhoitajien tavoit-
teena oleva kattavan ja tasapuoli-
sen arkistodokumentaation teema  
nousee esiin myös suomalaisessa 
kontekstissa, Kansallisarkiston  
tutkimusjohtajan Päivi Happosen 
(2019) yksityisarkistoseminaaris-
sa pitämässä puheessa.  Arkistojen 
tavoitteena nähdään olevan arkis-
toaineistojen valitseminen siten, 
että aineiston perusteella voidaan 
muodostaa mahdollisimman katta-
va kuva yhteiskunnasta. Puheessa 
nostetaan esiin ajatus arkistojen 
hiljaisuuksista ja arkistojen velvol-
lisuudesta osallistua ”marginaalissa 
elävien ihmisten esiin nostamiseen”. 
Tasapuolisen yhteiskuntakuvan  
tavoite ilmenee myös Kansallisar-
kiston strategiassa 2025: ”Kansal-
lisarkiston päätökset ja yksityis-
ten aineistojen hankintapolitiikka 
turvaavat tutkimukselle kattavan, 
tasapuolisen ja riittävän kuvan yh-
teiskunnasta ja sen eri toimijoista.”  

Aktivismin rooliin arkistotyössä, 
merkityksiin ja mahdollisuuksiin 
ovat vaikuttaneet vallitseva yhteis-
kunnallinen ilmapiiri ja muuttuva 
ymmärrys yhteiskunnan valtara-
kenteista ja vallankäytön tavoista. 
Oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa 
koskevassa keskustelussa käytetty 
terminologia vaihtelee kirjoittajien 
mukaan ja muuttuu ajan saatos-
sa.  Aktivisti-arkistonhoitajuutta ja 
aktivismia koskevan keskustelun 
voidaan myös nähdä olevan osa 
nykyistä sosiaalista oikeudenmukai-
suutta koskevaa keskustelua, johon 
liittyy myös pyrkimys tasa-arvoon 
arkistoprofession eri osa-alueilla 
sekä yhteiskunnallinen vaikuttami-
nen (Wallace, 2017).

Aktivistisen toiminnan tavoitteet 
voivat olla profession sisäiseen tasa-
arvoon, yhteiskunnan tasapuoliseen 
representaatioon arkistoaineistossa 
sekä myös laajemmin yhteiskunnal-
liseen tasa-arvoon liittyviä. Hyväk-
syttävät toimintamallit tasa-arvon 
edistämiseksi arkistotyössä ja 
tasapuolisen arkistoaineiston muo-
dostamiseksi ovat kiistanalaisia ja 
muuttuvia. Se, mikä on liian poliit-
tista arkistotyöhön ja mikä taas 
hyväksyttävää, saa erilaisia määritel-
miä aikakaudesta ja määrittelijästä 
riippuen. Keskustelu aktivismista 
arkistotyössä herättää kysymyksiä 
arkistojen velvollisuuksista, tavoit-
teista ja roolista osana muistamisen 
ja historian kirjoittamisen proses-
seja.
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ARKISTOT

Tiedonhallintamallin vastaanotto 
viranomaisissa

Vuoden 2020 alussa astui 
voimaan kaikille jo tu-
tuksi tullut ”Laki julki-
sen hallinnon tiedonhal-

linnasta (906/2019)”. Uudistus 
alan lainsäädäntöön oli tervetul-
lutta, sillä se oli monin paikoin 
vanhentunutta, ristiriitaista ja 
päällekkäistä, sekä lakien koko-
naisuus on ollut hankalasti hallit-
tavissa. 

Uusi tiedonhallintalaki pyrkii osal-
taan päivittämään julkishallinnon 
tiedonhallintaa digitaaliseen aikaan. 
Lainsäädännön selkeyttämisen 
lisäksi sen avulla halutaan muun 
muassa yhtenäistää viranomaisten 
tiedonhallintaa, varmistaa tiedon 
tietoturvallinen ja laadukas hallinta 
koko sen elinkaaren ajan, edistää 
tietojärjestelmien ja tietovaranto-
jen yhteen toimivuutta sekä lisätä 
tiedon suunnitelmallista ja toimin-
torajat ylittävää hallintaa. Tiedon 
elinkaaren hallinnan kannalta oli 
tosin harmillista, että arkistolaki jäi 
toistaiseksi lainsäädännön uudistuk-
sen ulkopuolelle.

Yksi konkreettinen lain tuoma uu-
distus on tiedonhallintamalli, jonka 
tekemistä ja ylläpitämistä velvoite-

taan kaikilta tiedonhallintayksiköil-
tä. Toukokuussa 2021 Tampereen 
yliopistossa julkaistu pro gradu 
-tutkielmani ”Tiedonhallintamallin 
laadinta sekä vastaanotto viran-
omaisissa” käsittelee sitä, miten 
tiedonhallintamallin tekeminen on 
edistynyt sekä miten viranomaiset 
siihen suhtautuvat. Tässä artikkelis-
sa nostan esiin joitain tutkimukseni 
keskeisimpiä tuloksia.

Tiedonhallintamalli lyhyesti

Mikä sitten oikeastaan on tiedon-
hallintamalli? Tämä on kysymys, 
jota – ainakin tutkimuksen tulosten 
perusteella – monet meistä ovat 
toistuvasti kysyneet niin itseltään, 
toisiltaan kuin vastaavilta viranomai-
siltakin. Yksinkertaistettuna tiedon-
hallintamalli on ajantasainen kuvaus 
tiedonhallintayksikön toiminnan 
yhteydessä toteutettavasta tiedon-
hallinnasta. Minimissään siihen tulee 
kuvata keskeisimmät tiedot liittyen 
tiedonhallintayksikön toimintapro-
sesseihin, tietoturvatoimenpiteisiin, 
tietojärjestelmiin sekä toiminnan 
yhteydessä syntyviin ja saataviin 
tietoihin. Mallin on tarkoitus olla 
keskeinen työväline tiedonhallinnan 
suunnittelussa ja kehittämisessä.

Toteutuksen kannalta ei ole olen-
naista se, miltä tiedonhallintamalli 
näyttää, vaan mitä se sisältää. Kun-
han minimivaatimukset täyttyvät, 
mallin laajuuden ja toteutustavan 
saa tehdä omalle organisaatiol-
le tarkoituksenmukaisella tavalla. 
Monet mallin sisältöön vaaditta-

vista tiedoista on pitänyt kuvata jo 
aiemman lainsäädännön puitteissa. 
Perinteisesti nämä kuvaukset ovat 
kuitenkin sisältäneet paljon pääl-
lekkäistä tietoa, olleet toisistaan 
erillisiä sekä vain tiettyjen toimin-
tojen käytössä. Tiedonhallintamallin 
keskeisenä tarkoituksena on yh-
tenäisesti koota kaikki tämä tieto 
yhteen, jotta tiedonhallintaa voitai-
siin tarkastella ja kehittää kokonai-
suutena.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimus toteutettiin anonyyminä 
kyselytutkimuksena, ja se oli osoi-
tettu kaikille sellaisille viranomais-
toimijoille, jotka ovat olleet osalli-
sina oman organisaationsa tiedon-
hallintamallin tekemisessä. Tutkimus 
keräsi yhteensä 179 vastausta, joista 
suurin osa oli joko kunnista tai val-
tion virastoista ja laitoksista. Kysely 
toteutettiin helmikuussa 2021, jo-
ten tulokset kuvastavat sen hetkistä 
tilannetta. Lain siirtymäajan mukaan 
tiedonhallintamallien ensimmäisten 
versioiden oli määrä olla tuolloin 
valmiina.

Tutkimuksessa saatiin paljon mie-
lenkiintoista informaatiota viran-
omaisten yleisestä suhtautumisesta 
tiedonhallintamalliin, sekä keskei-
simmistä haasteista, joita tekemi-
sessä kohdattiin. Koska suurin osa 
vastaajista oli joko kunnista tai val-
tion virastoista ja laitoksista, myös 
vertailu ja johtopäätökset tehtiin 
pääasiassa niiden näkökulmasta.

Viivi
Salo
Customer 
Support 
Specialist 
Innofactor
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Tiedonhallintamallin toteu-
tus

Tutkimuksessa ei paneuduttu kovin 
syvällisesti siihen, miten eri tavoin 
tiedonhallintayksiköt ovat toteut-
taneet tiedonhallintamallinsa, mutta 
aihetta kuitenkin sivuttiin. Jotkut 
aloittivat mallin tekemisen täysin 
alusta, kun taas toiset toteuttivat 
sen vain kokoamalla yhteen doku-
menttiin viittaukset jo olemassa 
oleviin kuvauksiin. Tiedonhallinta-
malli saattoi esimerkiksi olla yksi 
dokumentti, kokoelma dokument-
teja, rakennettuna mallintamisjär-
jestelmään, rakennettuna intraan tai 
kuten yhdessä tapauksessa, avattu 
asiana asianhallintajärjestelmään.

Ehdottomasti yleisin mallin tekemi-
seen käytetty alusta oli Excel. Usea 
vastaaja tosin ilmoitti, että he ovat 
siirtyneet tai siirtymässä johonkin 
toiseen, mallin tekemiseen parem-
min soveltuvaan järjestelmään. Vajaa 
neljäsosa kyselyyn vastaajista sanoi 
hankkineensa uuden tietojärjestel-
män mallin tekemistä varten. Muu-
tama henkilö oli myös sitä mieltä, 
ettei tiedonhallintamallin tekemi-
seen ole sopivaa tietojärjestelmää 
tarjolla. Nykyisellään he kokivat, 
että mallin tekeminen ajautui toteu-
tumaan enneminkin tietojärjestel-
män ehdoilla, eikä niinkään sisältö ja 
organisaation tarpeet edellä.

Suurin osa pystyi hyödyntämään 
jo olemassa olevia kuvauksia joko 
kokonaan tai lähes sellaisenaan. 
Tällaisia kuvauksia oli esimerkiksi 
arkistonmuodostussuunnitelmat, 
tiedonohjaussuunnitelmat, proses-
sikuvaukset, tietosuojaselosteet, 
tietojärjestelmäkuvaukset sekä ko-
konaisarkkitehtuurikuvaukset.

Tiedonhallintamalli useim-
milla kesken

Suhtautuminen tiedonhallintamal-
liin vaihteli paljon, mutta suurin osa 
ilmoitti suhtautuvansa etenkin sen 
tavoitteisiin pääasiallisesti myön-
teisesti. Toisaalta moni niistä, jotka 
pitivät tiedonhallintamallia tervetul-
leena uudistuksena ja olivat myön-
teisiä sen tavoitteiden suhteen, 
olivat tyytymättömiä siihen, miten 
uudistus on toteutettu.

Yksi tutkimuksen ensimmäisistä 
löydöksistä oli, että yli puolella 
vastaajista tiedonhallintamalli oli 
kyselyn tekemisen hetkellä edelleen 
kesken, ja osalla se oli jopa aloitta-
matta. Yleisin syy myöhästymiseen 
oli liian tiukka aikataulu. Joko siirty-
mäajan koettiin olevan liian tiukka 
tiedonhallintamallin kokoisen työn 
tekemiseen, tai muut velvoitteet 
veivät liikaa aikaa. Tiedonhallinta-
mallin toteutukseen ei annettu lisä-
resursseja, jolloin mallia oli tehtävä 
pääasiassa normaalien työtehtävien 
ohella. Kaikissa organisaatioissa ei 
mallin tekemistä huomioitu tai pri-
orisoitu riittävästi. Etenkin korona 
ja digipalvelulaki työllistivät viran-
omaisia merkittävästi tiedonhallin-
tamallin tekemisen rinnalla.

Ohjeistus koettiin puutteel-
liseksi

Ohjeistuksen epäselvyys, paikoittai-
nen ristiriitaisuus sekä konkretian 
puute olivat keskeisimpiä ja useim-
miten esiin nousseita haasteita. Oh-
jeistuksen kapulakielisyys ja termien 
puutteellinen määrittely nostettiin 
myös toistuvasti esiin. Epäselvistä 
termeistä etenkin tietovaranto, tie-
toaineisto ja tietoryhmä mainittiin 
useaan kertaan.

Erityisesti kohdennettua ohjeistus-
ta ja esimerkkejä kaivattiin paljon. 

Yleinen näkemys oli, että ohjeistus 
ja esimerkit olivat suunnattu val-
tiohallintoon. Toisaalta osa valtion 
viranomaisista koki, etteivät ohjeet 
olleet riittävän kohdennettuja tai 
käsittelivät lähinnä kuntaorganisaa-
tioita. Tämä kertoo ennestään siitä, 
että ohjeistus oli liian ylätasoista. 
Viranomaisten oli hankala saada 
kiinni siitä, millä tasolla tiedonhal-
lintamalliin tulisi kuvata asioita sekä 
milloin se on riittävä.

Toimialakohtaisia mallipoh-
jia kaivattiin

Ohjeistuksen puutteellisuuteen liit-
tyi myös, ettei vastaajien kokemuk-
sen mukaan tiedonhallintamallista 
ollut saatavilla riittävää esimerkki-
mallipohjaa. Koska toimivaa pohjaa 
ei ollut, viranomaiset ovat joutu-
neet itse tekemään tiedonhallinta-
mallinsa lähes alusta asti ja toistu-
vasti keksimään pyörän uudelleen. 
Tästä on seurannut paljon turhaa ja 
päällekkäistä työtä sekä ylimääräisiä 
kustannuksia. 

Tiedonhallintalain täytäntöönpanoa 
valvovan viranomaisen tehtävä ei 
toki ole yksinkertainen. Lain pii-
rissä olevia viranomaisia on satoja, 
ja niiden toimialat sekä käytössä 
oleva tieto ja tietojärjestelmät 
vaihtelevat toisistaan merkittävästi. 
On siis haastavaa tehdä suosituksia 
ja esimerkkimalleja, jotka sopisi-
vat kaikille. Jos pyritään tekemään 
kaikille yhteisiä ohjeita, tulee niistä 
väistämättäkin ylätasoisia.

Tämän takia valmistelutyöhön 
olisikin kaivattu enemmän resurs-
seja, jotta enemmän toimialakoh-
taisia malleja sekä kohdennettua 
ohjeistusta ja koulutusta olisi voitu 
tarjota. Moni kaipasi esimerkiksi 
sitä, että tiedonhallintamallin te-
kemistä olisi pilotoitu muutamissa 
esimerkkiorganisaatioissa, joissa 
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olisi luotu toimiva mallipohja myös 
muille saman toimialan viranomai-
sille käytettäväksi. Kustannussääs-
töjen lisäksi yhtenäiset mallit myös 
helpottaisivat tiedonsiirtoa, viran-
omaisten tiedonhallinnan yhdenmu-
kaisuutta (joka oli myös lain tavoit-
teena) sekä valvovan viranomaisen 
arviointitehtävää.

Kunnilla eniten haasteita

Kunnilla oli muita enemmän haas-
teita tiedonhallintamallin tekemi-
sen kanssa. Suurin osa vastaajista, 
jotka mainitsivat tiedonhallinta-
mallin olevan edelleen kesken tai 
aloittamatta, oli kunnista. Jokunen 
kuntalainen ilmoitti pitkään odotta-
neensa tai kyselyn hetkellä edelleen 
odottavansa Kuntaliiton tekemää 
esimerkkipohjaa kuntaorganisaati-
on tiedonhallintamallista. Kunnissa 
myös kohdattiin eniten puutetta 
resursseista ja osaamisesta.

Kuten aiemmin mainittiin, ohjeis-
tuksen koettiin olevan suunnattu 
ennemminkin valtion virastojen 
kuin kuntien kaltaisille, toimenku-
valtaan paljon laajemmille orga-
nisaatioille. Valtion virastoissa ja 
laitoksissa kohdattiin vähiten ongel-
mia tiedonhallintamallin tekemises-
sä, minkä lisäksi he myös suhtautui-
vat positiivisimmin esimerkiksi saa-
tavilla olevaan ohjeistukseen. Tämä 
vahvistaa ennestään näkemystä siitä, 
että ohjeistus oli ensisijaisesti suun-
nattu valtionhallintoon.

Viime vuonna tekemässään selvityk-
sessä tiedonhallintalautakunta on jo 
tunnistanut joitain tässäkin tutki-
muksessa esiin nousseita haasteita, 
kuten tiedonhallintamallin tarkoi-
tuksen ja käytetyn termistön epä-
selvyys, resurssien puute sekä tarve 
konkreettisemmalle ohjeistukselle. 
Selvityksestä kävi myös ilmi kuntien 
ja valtion viranomaisten väliset erot 

lain vaatimusten täytäntöönpanossa. 
Selvityksessäkin kunnilla tunnistet-
tiin olevan eniten haasteita ja pulaa 
resursseista. Valtion virastoilla huo-
mattiin myös olevan tietynlainen 
”varaslähtöasema”, sillä ne olivat 
toteuttaneet osan tiedonhallintalain 
vaatimuksista jo aiemman lainsää-
dännön puitteissa.

Tiedonhallintamallin tar-
koitus epäselvä

Yksi keskeinen havaittavissa oleva 
ongelma oli, ettei tiedonhallintamal-
lin perimmäisiä pyrkimyksiä ymmär-
retty. Tämä johtaa siihen, että mallia 
tehtäessä unohdetaan sen tavoit-
teet tekemisen pääpainon ollessa 
vain lakipykälien noudattamisessa. 
Metsää ei nähdä puilta, vaan tekemi-
sessä kompastutaan yksityiskohtiin 
päämäärän ollessa vain lain vaati-
mukset täyttävän mallin tekeminen.

Moni kritisoikin termiä tiedonhal-
lintamalli, joka on harhaanjohtava 
ja antaa mielikuvan jostain toi-
minnasta erillisestä, tietynlaisesta 
dokumentista. Todellisuudessa 
tiedonhallintamallin tulisi olla 
tiiviisti toiminnassa mukana oleva 
koonti organisaation tiedonhallin-
taan liittyvistä tiedoista, kuten mitä 
tietojärjestelmiä on käytössä, miten 
ne ovat sidoksissa toisiinsa ja eri 
tietoihin, kuka on vastuussa mis-
täkin järjestelmästä ja prosessista 
sekä mitä tietoa organisaatiolla on 
hallinnassaan. Jos tiedonhallintamal-
lia lähdettäisiin miettimään näi-
den sisältöjen eikä erillisen mallin 
kautta, olisi hyödyn ymmärtäminen 
ehkä helpompaa. Tällöin mallia olisi 
myös helpompi suunnitella oman 
organisaation lähtökohdista, sillä 
käytössä olevat tietojärjestelmät, 
aiemmat kuvaukset sekä organisaa-
tion toimintatavat vaikuttavat siihen, 
miten tiedonhallintamallia kannattaa 
lähteä rakentamaan.

Tiedonhallintamalli vaaras-
sa jäädä käyttämättä

Moni vastaajista sanoi suoraan, että 
heillä tiedonhallintamalli on vaaras-
sa jäädä kertaluontoiseksi kuvauk-
seksi pöytälaatikkoon pölyttymään. 
Tämä on erityisen huolestuttavaa 
ottaen huomioon, että mallin on 
määrä kuvastaa tiedonhallinnan 
ajantasaista tilannetta ja toimia kes-
keisenä työvälineenä tiedonhallin-
nan kehittämisessä. Tähän päästään 
vain, jos malli saadaan jalkautettua 
osaksi organisaation normaalia 
toimintaa.

Ennen tiedonhallintamallia monilla 
oli jo vastaavaa mallintamistyötä 
tekeillä omasta takaa, joten tiedon-
hallintamalli oli vain ylimääräinen 
lisäkerros näiden aiempien kuvaus-
ten päälle. Tästä seuraa, että tietoja 
joudutaan päivittämään useaan 
paikkaan, minkä seurauksena taas 
toiminnasta irrallinen tiedonhal-
lintamalli jää helposti käyttämättä. 
Tällaisessa tapauksessa tiedonhallin-
tamalli olisi kannattanut suunnitella 
siten, että mikäli tarvittavat tiedot 
löytyvät jo jostain, malli lähinnä 
kokoaisi ne yhteen ja päivittämistä 
jatkettaisiin totutuissa paikoissa. 

Tarkoituksena ei kuitenkaan ole 
poistaa sitä työtä, jota viranomaiset 
ovat jo ennestään tehneet tiedon-
hallinnan kuvaamisen eteen. Tavoit-
teena on luoda yhtenäiset vähim-
mäisvaatimukset tiedonhallinnan 
kuvaamiselle, ja saattaa nekin tahot, 
jotka ennestään eivät ole vastaa-
vaa kuvaustyötä tehneet, samalle 
viivalle.

Tiedonhallintamallin tule-
vaisuus

Tämä kysely toteutettiin puoli 
vuotta sitten, joten sen tulokset ei-
vät välttämättä kuvasta enää nyky-
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tilannetta. Tiedonhallintalautakun-
nan on määrä vuoden 2021 aikana 
tehdä vastaavanlaista selvitystä 
tiedonhallintamallin tekemisestä 
osana arviointitehtäväänsä, mikä 
valottanee tämänhetkistä tilannet-
ta ja viranomaisten tarpeita. 

Mikäli nykytilanne vastaa tutki-
muksen tuloksia, viranomaiset 
kaipaisivat edelleen apua tiedon-
hallintamallin tekemisessä. Vaikka 
tässäkin artikkelissa on mainittu 
monia asioita, joita oli pitänyt 
tehdä toisin, vielä ei ole liian myö-
häistä korjata tilannetta. Koska 
tiedonhallintamallin on määrä olla 
jatkuvassa käytössä, koskaan ei ole 
liian myöhäistä pyrkiä edesautta-
maan sen jalkautumista toimintaan. 
Tiedonhallintalaissa on myös mo-
nia vaatimuksia, joiden siirtymäaika 
ei ole vielä umpeutunut. Niiden 
eteen joudutaan tulevaisuudessa 
tekemään työtä, joten tilanne ei 
tule ainakaan helpottumaan ilman 
riittävää tukea viranomaisille.

Oikein toteutettuna tiedonhal-
lintamalli on kuitenkin mielestäni 
oiva työväline tiedonhallinnan 
tueksi. Mallin avulla voidaan lisätä 
toimintojen välistä yhteistyötä, 
luoda selkeä kokonaiskuva organi-
saation toiminnasta ja sen käy-
tössä olevasta tiedosta, vähentää 
päällekkäistä tiedonkeruuta sekä 
edesauttaa tiedon koko elinkaa-
ren laadukasta hallintaa. Olisi siis 
tärkeää edesauttaa tiedonhallin-
tamallin laadukasta toteuttamista, 
ei pelkästään lain velvoitteiden 
täyttämiseksi vaan myös mallista 
saatavan hyödyn varmistamiseksi.

Salo, V. (2021). Tiedonhallintamallin 
laadinta sekä vastaanotto viran-
omaisissa. Tampereen yliopisto. Pro 
gradu -tutkielma. http://urn.fi/
URN:NBN:fi:tuni-202104284022

Humanistisen ja yhteiskuntatie-
teellisen tutkimuksen pääraaka-
aineet koostuvat monipuolisista ja 
laajoista arkistolähteistä. Suomeen 
on luotu historian kuluessa kor-
keatasoinen tutkimusta ja kansa-
laisia palveleva yksityisarkistojen 
verkosto. Yksityiset keskusarkistot 
ry:n jäsenarkistot ovat vuosi-
kymmenten saatossa keränneet, 
järjestäneet ja tarjonneet tutki-
muksellisesti arvokasta yksityistä 
asiakirja-aineistoa eri tieteenalo-
jen tutkijoiden, sukututkijoiden, 
median ja muiden tarvitsijoiden 
käyttöön.

Jäsenarkistojemme pitkäjänteisen 
työn tuloksensa arkistojen asiak-
kailla on mahdollisuus lähestyä 
kansakuntamme historiaa monien 
aineistokokonaisuuksien ja näkö-
kulmien kautta. Yksityisten keskus-
arkistojen tehtävänä on tallettaa 
yhteistyössä kansalaisten kanssa 
sellaistakin, joka tässä ajassa jää nä-
kymättömäksi tai valtavirran mar-
ginaaliin. Tehtävämme ei rajoitu 
vain menneisyyden tallentamiseen 
ja nykyhetken tiedontarpeisiin 
– on myös varauduttava tulevai-
suudessa esitettäviin kysymyksiin. 
Tämä työ edellyttää pitkäjäntei-
syyttä ja riittäviä resursseja. Tehtä-
vämme tärkeys ei vähene, vaikka 
veikkausvoittovarat vähenevätkin.

Vuonna 2019 Yksityiset Keskus-
arkistot ry:n jäsenarkistoissa 
säilytettiin yli 56 hyllykilometriä 
arkistoaineistoa ja niihin tehtiin 
yhteensä 3 756 tutkijakäyntiä ja 
3 440 tiedonhakua. Vuonna 2020 
valtionapua myönnettiin yksityi-
sille valtionapuarkistoille mukaan 
lukien Suomalaisen Kirjallisuuden 

Seura ja Svenska litteratursällskapet 
i Finland 5,7 miljoonaa euroa.

Vuonna 2022 arkistojen valtion-
avustusten arvioidaan supistuvan 
vähintään 10 prosentilla ja ilman 
kompensaatiota huomattavasti 
enemmän. Taustalla on sekä veikka-
usvoittovarojen väheneminen että 
koronan vaikutukset valtiontalou-
teen. Pidemmän aikavälin leikkaus-
ten suuruutta voidaan vain arvailla. 
Käytännössä rahoitusleikkaukset 
kohdistuvat yksinomaan arkistojen 
henkilöstökuluihin. Tämä tarkoittaa 
jo ennestään vähien henkilöresurs-
sien leikkaamista, aukioloaikojen 
supistamista ja pahimmillaan jopa 
toiminnan lakkaamista. Valtionavun 
heikennykset heijastuvat väistä-
mättä kulttuurin- ja historiantut-
kijoiden, sukututkijoiden, median 
ja muiden kulttuurihistoriallisia 
lähdeaineistoja tarvitsevien mah-
dollisuuksiin hyödyntää aineistoja 
ja arkistojen asiantuntijapalveluita. 
Yksityisarkistot eivät ole passiivisia 
aineistovarastoja, vaan osaavan ja 
ammattitaitoisen henkilökunnan 
kautta keskeinen osa tutkimuksen 
infrastruktuuria.

Arkistoihin kohdistuvat leikkaukset 
eivät vahingoita vain kulttuuripe-
rintöorganisaatioita itseään, vaan 
kaikkia yksityisiä arkistoja tarvitse-
via käyttäjiä ja samalla koko yh-
teiskuntaa. Muistiorganisaatioiden 
toimintaedellytysten rapauttaminen 
vaarantaa kansakunnan muistin, 
itseymmärryksen ja monipuolisen 
omakuvan. Tieteen rahoituksen on 
oltava kaukokatseista, ennakoitavaa 
ja turvassa poliittisten suhdanteiden 
muutoksilta.

Yksityiset keskusarkistot ry

Kansakunta on vaarassa menettää 
muistinsa
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Failin arkistoalan ammatti-
laisia käsittelevien juttujen 
sarjassa on tällä kertaa 
vuorossa Petri Tanska-

nen, joka on tehnyt pitkän uran 
Työväen Arkistossa. Tanskanen 
aloitti projektityöntekijänä jo 32 
vuotta sitten, ja hän on toiminut 
Työväen Arkiston johtajana vuo-
desta 2010 lähtien.

Miten päädyit Työväen Arkistoon 
töihin?

Olen ollut Työväen Arkistossa 
1.8.1989 lähtien – siis 32 vuotta. 
Tulin alun perin Työväenperinne 
ry:n palkkalistoille. Mutta en työs-
kennellyt Työväenliikkeen kirjastos-
sa, vaan menin Työväenperinne ry:n 
elokuva- ja videoprojektiin. Minulle 
vihjattiin, että sellainen on olemassa, 
ja hain sitä paikkaa. 

Olin silloin kirjoilla yliopistossa. 
Olin opiskellut pääaineena vuodes-
ta 1982 lähtien Suomen historiaa 
ja sivuaineena yleistä historiaa, 
sosiologiaa ja yhteiskuntatieteitä. 

1980-luvun lopulla gradun tekemi-
nen oli kuitenkin pysähdyksissä. Sen 
sijaan työskentelin puolipäiväisenä 
tutkimusapulaisena Suomen sanka-
rihautatoimikunnassa. Olin jo aikai-
semmin parina aikaisempaan kesänä 
kysynyt töitä Työväen Arkistosta, 
mutta silloin ei vielä ollut tärpännyt. 

Ilmeisesti Työväen Arkiston silloisel-
le johtajalle Esa Lahtiselle oli tullut 
minun nimeni jostain yhteydestä 
mieleen.  Alun perin minua kaavail-
tiin Työväen bibliografia -projektiin, 
mutta sitten kävi ilmi, että olin ollut 
kesällä 1988 korkeakouluharjoitte-
lijana Suomen elokuva-arkistossa 
luetteloimassa vanhoja kotimaisia 
lyhytelokuvia, jolloin päätettiinkin, 
että toinen henkilö palkattiin bib-
liografiaprojektiin ja minut filmogra-
fiaprojektiin. 

Se oli vielä ”vanhaa hyvää aikaa”, 
jolloin rahoitustilanne oli parem-
pi, joten kyseessä oli heti alussa 
noin vuoden projekti. Hankkeelle 
saatiin myös jatkorahoitusta. Vuo-
sina 1989–91 työskentelinkin lähes 
täysipäiväisesti elokuvaprojektissa. 
Sen jälkeen iski 1990-luvun lama, 
joka vaikutti voimakkaasti sekä 
yksityisten arkistojen valtionapuihin 
että ulkopuoliseen rahoitukseen. 
Esimerkiksi vuonna 1992 saatiin 
kohdennettua elokuvaprojektiin 
noin 50 % vähemmän rahoitusta 
kuin edellisenä vuonna. 

Onneksi rinnalle saatiin toinen 
hanke, jossa painopiste siirrettiin 
valokuviin. Minä vuorottelin näis-
sä kahdessa projektissa siten, että 
elokuvahanke vähitellen hiipui ja 
valokuvaprojekti nousi vallitsevaan 
asemaan. Lamavuodet olivat erittäin 
haastavia. Lahtisen Esan kanssa jou-
duttiin aina miettimään, mistä saa-
taisiin rahoitusta seuraavaksi pariksi 
kuukaudeksi. Lyhimmillään työsken-
telin vain puolentoista kuukauden 
mittaisissa projekteissa.

Tein tavallaan elokuvahankkeen 
loppuraporttina filmografian Työvä-
en arjesta juhlaan: Kansan Elokuvan 
ja Allotria Filmin tuotanto 1945–1962, 
jonka Työväenperinne julkaisi vuon-
na 1997. Olin silloin jo täysipäiväi-
sesti määräaikaisena työntekijänä 
valokuvaprojektissa. 

Samaan aikaan olin keväästä 1995 
lähtien alkanut jälleen kirjoittaa gra-
dua. Sen aiheena oli kotikaupunkini 
Kokkolan kauppalaivurit ja meren-
kulkijat, joita käsittelin talous- ja 
sosiaalihistorian näkökulmasta. 
Kirjoitin gradua töiden jälkeen jopa 
kello yhteen asti yöllä. Sain gradun 
valmiiksi ja valmistuin helmikuussa 
1996 maisteriksi yliopistolta. 

Maaliskuussa 1996 Marjaliisa Henti-
lä jäi tutkimusvapaalle kirjoittamaan 
väitöskirjaansa, jolloin minut palkat-
tiin hänen sijaisekseen, jonka kesto 
oli heti alussa määritelty kolmeksi 

Petri Tanskanen – 32 vuotta 
Työväen Arkistossa

Juha
Henriksson
Arkistonjohtaja
Musiikkiarkisto

ARKISTOT
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vuodeksi. Se toi aivan eri tavalla pit-
käjänteisyyttä ja seesteisyyttä työn 
tekemiseen sekä elämään ylipää-
tään. Pystyin täysillä keskittymään 
valokuvakokoelman luettelointiin 
ja asiakaspalveluun. Toimin Hentilän 
sijaisena syyskuuhun 1999 saakka, 
jolloin minut palkattiin vakinaiseksi 
tutkijaksi. Siitä lähtien olenkin kuu-
lunut Työväen Arkiston vakinaiseen 
henkilökuntaan.

Miksi halusit jatkaa arkistoalalla?

Huomasin kyllä gradua valmis-
tellessani, että pystyn tekemään 
pitkäjänteistä tutkimustyötä, mutta 
yliopistomaailma ja tutkijan tehtä-
vät eivät silti oikein vetäneet minua 
puoleensa niin paljon, että olisin 
suuntautunut vapaaksi tutkijaksi.  
Akateeminen maailma on taloudel-
lisesti epävarmaa ja virat erittäin 
kilpailtuja. 

Olin jo kesätöissä Mikkelin maa-
kunta-arkistossa vuonna 1986 ja 
Suomen elokuva-arkistossa vuonna 
1988 huomannut, että työskentely 
arkistoaineistojen parissa sopi mi-
nulle erittäin hyvin.  Aineistojen jär-
jestäminen ja kuvaileminen hyödyt-
tää akateemista ja oikeastaan mitä 
tahansa tutkimusta.  Arkistotyössä 
myös näkee oman työnsä tulokset 
hyvin konkreettisella tavalla. 

Ei arkistoala minulle alkujaan 
mikään kutsumusammatti ollut, 
mutta huomasin arkistoissa työs-
kennellessäni pitäväni työtehtävistä 
ja ne tuntuivat sopivan minulle 
hyvin.  Aineistojen kuvaileminen 
vaatii usein pitkäjänteistä taustojen 
selvittämistä. Esimerkiksi doku-
menttielokuvien sisältöäselvitysten 
tarkentaminen saattoi edellyttää 
tiettyjen kuvauspaikkojen tunnista-
mista vaikkapa teollisuuskuvakirjoja 

Petri Tanskanen vastasi pitkän Työväen Arkiston valokuva- ja video-
kokoelmista. Kuva on vuodelta 2001. Kuva: Työväen Arkiston koko-
elmat.

apuna käyttäen. Se oli minusta hyvin 
kiehtovaa.

Kun digitaalisuus tuli mukaan 
1990-luvulla, niin osasitko jo silloin 
ajatella, miten paljon se tulee muutta-
maan arkistoalaa?

Me aloitimme pilottiluonteisesti 
valokuvien digitoinnin muutaman 
ammattiyhdistysliiton taloudelliselli-

sella tuella jo vuonna 1995. Projek-
tia varten hankitussa ”tehotietoko-
neessa” oli 1 GB keskusmuisti, mikä 
tuntui silloin mahtavalta – nyt meillä 
oli tietokoneiden ”Porsche” käy-
tössämme! Ajattelin, että digitointi 
tulee todella helpottamaan meidän 
asiakaspalveluumme, kun saamme 
tehtyä valokuvista digitaaliset selai-
lukuvat. 
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Meillä ei ollut silloin vielä mitään 
standardeja esimerkiksi sille, mihin 
kokoon kuvat tulisi digitoida, joten 
jouduimme levytilan kalleuden takia 
tekemään sellaisia ratkaisuja, jot-
ka olisi myöhemmin tehnyt toisin. 
Olemmekin joutuneet skannaa-
maan kuvia uudestaan suuremmalla 
resoluutiolla. 

Mutta ymmärrys on matkan varrel-
la kasvanut, ja samalla on aina vain 
paremmin alkanut nähdä kaikki ne 
kaikki mahdollisuudet, mitä aineis-
tojen digitointi tuo tullessaan. En 
tiedä, allekirjoitanko täysin sitä väi-
tettä, että digitaalinen aineisto tulee 
kokonaan korvaamaan analogisen 
aineiston – ainakaan lähitulevaisuu-
dessa.

Paperi tuhoutuu vuosien saatossa, 
mutta myös digitaalisen aineiston 
säilyttämiseen liittyy omat riskinsä. 
Ja olen myös sitä mieltä, että kaik-
kea ei millään voi digitoida. Se on 
meille ihan taloudellinen kysymys, 
meillä ei yksinkertaisesti ole riittä-
viä taloudellisia resursseja kaiken 
digitoimiseen.

Miten sinut valittiin arkistonjohtajaksi?

Työskentelin aluksi tutkijana ja 
myöhemmin erikoistutkijana vuo-
teen 2009 saakka, jolloin käynnis-
tettiin hakuprosessi, jossa etsittiin 
Esa Lahtiselle seuraajaa. Ja omaksi 
yllätyksekseni minut valittiin ar-
kiston uudeksi johtajaksi. En ollut 
ensin edes ajatellut hakea tehtä-

vään, mutta Esa vinkkasi minulle, 
että kannattaisi hakea. Työhön liit-
tyvä vastuu mietitytti minua ja olin 
vähän epävarma siitä, mihin syvään 
päähän oikein hyppään, johonkin 
täysin tuntemattomaan. Mutta 
päätin kuitenkin jättää hakemuksen 
viimeisenä mahdollisena päivänä.

Miksi sitten hain? Yhtenä kimmok-
keena oli varmasti se, että kaipasin 
jonkinlaista uutta haastetta ja vaih-
telua silloiseen työnkuvaani. Niin 
hauskaa kuin valokuva-arkistojen 
hoitaminen olikin, niin oli alkanut 
tuntua siltä, että jotenkin poljin itse 
paikallani. 

Minut valittiin, ja aloitin arkistonjoh-
tajana 1.1.2010. Esalla oli pitämättö-

Sukupolvenvaihdos vuonna 2009. Arkistonjohtaja Esa Lahtinen onnittelee hänen seuraajakseen valittua 
Tanskasta. Kuva: Isto Puhakka, Työväen Arkiston kokoelmat.
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miä lomia, joten hän oli vain kuuden 
päivän ajan perehdyttämässä minua 
työhön.  Aika kylmiltään siis jouduin 
opettelemaan uuteen työnkuvaan 
liittyviä asioita. Mutta onneksi pys-
tyimme Esan kanssa tarvittaessa 
keskustelemaan puhelimessa siinä 
sisäänajovaiheessa.

Arkistonjohtajan työn hyviä ja huonoja 
puolia?

Alusta lähtien suhtauduin arkis-
tonjohtajan työhön vakavasti. Esan 
kultainen ohje oli – kun hän tiesi 
että minulla oli taipumusta pedant-
tisuuteen ja ehkä liialliseen tarkkuu-
teen yksityiskohdista – ”yritä nähdä 
metsä puilta, älä jää lillukanvarsiin!” 
Tätä ohjetta olen yrittänyt nou-
dattaa parhaani mukaan. Olenkin 
pyrkinyt siihen, että jätän lillukan-
varret henkilökunnalle ja yritän 
keskittyä itse suuriin linjoihin. Meillä 
on erittäin hyvä porukka Työväen 
Arkistossa töissä. Vaikka henkilö-
kunta on vaihtunut, niin rekrytoin-
neissa on käynyt todella hyvä onni. 
Meillä on henkilökunta, joka tuntee 
ylpeyttä siitä, että on Työväen Arkis-
tossa töissä ja joka puhaltaa yhteen 
hiileen. Omasta mielestäni meillä on 
työpaikalla terve ja hyvä henki.

Täytyy sanoa, että löysin ”pienen 
byrokraatin” tämän työn myötä 
itsestäni. Huomasin hämmästyksek-
seni nauttivani raporttien, muistioi-
den ja selvitysten tekemisestä siten, 
että kaikki on mahdollisimman 
läpinäkyvää.

Ulkopuolisen rahoituksen hankki-
minen on suurin haaste jokaisella 
yksityisarkistolla. Ja se on asia, joka 
eniten aiheuttaa stressiä. Siihen tuli 
jo tiettyä kokemusta omien määrä-
aikaisuuksieni aikana, sillä Esa laittoi 
minut tekemään erilaisten hank-

keiden pohjapapereita, joihin laskin 
kustannuksia kuten työn sivukuluja 
ja materiaalikuluja. Se antoi hyvän 
pohjan, kun aloin itse tehdä esi-
merkiksi organisaatioille tarjouksia 
heidän aineistojensa järjestämiseksi. 

Toki tunsin aloittaessani huolta siitä, 
miten pärjään uudessa tehtävässäni. 
Työkaverit olivat samoja, mutta nyt 
olinkin heidän esimiehensä. Miten 
he suhtautuvat uuteen tilanteeseen? 
Kaikki tällainen mietitytti aluksi. 
Mutta ihan hyvin on mennyt!

Haluatko sanoa jotakin yksityisarkisto-
jen asemasta?

Ehkä me yksityiset keskusarkistot 
koemme, että toiminnan seuranta 
on jo hieman liiankin yksityiskohtai-
sella tasolla. Valtionapuhakemuksen 
ja -selvityksen tekeminen on muut-
tunut selvästi haasteellisemmaksi 
muutaman viimeisen vuoden aikana. 
En näe sitä sinänsä ongelmana, sillä 
olen pyrkinyt aina läpinäkyvyyteen, 
mutta hakemukset ja selvitykset 
teettävät entistä enemmän työtä.

Näen kaikenlaisen arkistojen välisen 
yhteistyön tervetulleena ja hyödyl-
lisenä. Kokemusten vaihtaminen ja 
yhteisten päämäärien hyväksi työs-
kenteleminen on tärkeää. Esimer-
kiksi Arkistojen yhteistyöverkosto, 
joka perustuu vapaaehtoisuuteen, 
on foorumi, jossa voi vaihtaa koke-
muksia. 

Lisäksi meillä on Yksityiset keskus-
arkistot ry, joka tekee aktiivista-
kin yhteistyötä monissa erilaisissa 
arkistoihin liittyvissä kysymyksissä. 
Olemme esimerkiksi juuri pohti-
neet mahdollisten valtionapuleik-
kausten vaikutusta meidän toimin-
taamme. Olemme myös laatineet 
sähköisen arkistoinnin ohjeistusta 

yhdessä. Ja OKM:n rahoituksella 
toteutimme yhteisen digitointipro-
jektin, jossa yksityisten keskusarkis-
tojen aineistoja digitoitiin kymmeni-
sen vuotta sitten. 

Lisäksi on Kansallisarkiston johdolla 
toimiva yhteistyö eli valtionapuar-
kistojen yhteiset tapaamiset, joissa 
saamme omaa ääntämme kuuluviin, 
sekä hankintapoliittinen yhteistyö, 
jossa sovitaan, mitkä aineistot kuu-
luvat minkäkin arkiston tontille. 

Oletteko mukana kansainvälisessä 
yhteistyössä?

Kyllä, olemme olleet kansainvälisesti 
aktiivisia. Tosin pohjoismainen yhte-
ys on jostain syystä vähän hiipunut, 
sillä muissa Pohjoismaissa on ollut 
johtajan vaihdoksia ja taloudellisia 
haasteita, joiden seurauksena henki-
lökuntaa on jouduttu vähentämään. 

Olemme osallistuneet aktiivises-
ti 1980-luvulta lähtien vuosittain 
IALHI:n (The International Associa-
tion of Labour History Institutions) 
vuosikokoukseen ja konferenssiin. 
Ja minä istun nyt toista kertaa 
IALHI:n hallituksessa. Olin viisivuo-
tiskauden hallituksessa 2011–2016 
ja nyt olen jälleen ollut mukana 
viime syksystä lähtien. 

Olemme myös osallistuneet enem-
män tutkijaorientoituneisiin ITH:n 
konferensseihin (International 
Conference of Labour and Social 
History), jotka järjestetään yleensä 
Linzissä Itävallassa. Sinne on osal-
listunut vuosittain joku meidän 
tutkijoistamme. Lisäksi on ollut 
satunnaisesti muitakin kansainvälisiä 
tapahtumia. Meiltä oli esimerkiksi 
vuonna 2019 kaksi edustajaa kut-
suttuna FinnFestiin Detroitiin.
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Onko teillä ollut kansainvälisiä pro-
jekteja?

Olimme jo 2000-luvulla mukana 
EU:n Kulttuuri2000-rahoitteisessa 
May Day 2002 -hankkeessa, jos-
sa toteutettiin vapun historiaa ja 
merkitystä yleiseurooppalaisella 
tasolla esittelevä nettiportaali. Li-
säksi tuotiin esille kunkin projektis-
sa mukana olleen maan yksilöllisiä 
piirteitä. Vastasin Suomen osuudes-
ta hankkeessa yhdessä Esa Lahtisen 
kanssa. Minä kokosin portaaliin jon-
kin verran aineistoa myös muista 
Pohjoismaista. 

May Day -projektin tuloksena oli 
hienot verkkosivut, jotka valmis-
tuivat juuri sopivasti vapuksi 2002. 
Mutta puolentoista vuoden kulut-
tua sivuja ei löytynyt enää mistään, 

sillä kukaan ei rahoittanut niiden 
ylläpitoa. Sivut hävisivät bittiavaruu-
teen eli koko projekti oli jälkeen-
päin arvioituna yhtä tyhjän kanssa.

Vuosina 2010–2013 osallistuimme 
EU-rahoitteiseen HOPE-projektiin 
(Heritage of the People's Europe). 
Hankkeessa luotiin portaali, johon 
koottiin partnereilta digitoituja 
sosiaalihistoriallisia aineistoja. Meiltä 
valittiin mukaan rajallinen määrä 
aineistoa, jossa ei ollut mitään teki-
jänoikeudellisia ongelmia. Projektin 
tuloksena syntyi Social History 
Portal, johon on värvätty vuoden 
2013 jälkeenkin uusia sisällöntuot-
tajia. Meilläkin on suunnitelmissa, 
että saisimme sinne lisättyä lähinnä 
visuaalista aineistoa kuten julisteita.

Edellä oli kaksi hyvin erilaista esimerk-
kiä siitä, miten digitoidut aineistot 
pidetään hengissä projektin päätty-
misen jälkeen. Oletko kokenut sen 
ongelmallisena?

Esimerkiksi yksityisten arkisto-
jen digitointiprojektissa saimme 
rahoitusta pelkästään digitointiin. 
Säilytyskustannukset ovat sitten 
langenneet kullekin mukana olleelle 
arkistolle. Se on vain osattava ottaa 
huomioon vuosittaisissa talousar-
vioissa, kun haetaan valtionapua. En 
ole itse nähnyt hankalana, että di-
gitoitu aineisto pystytään pitämään 
hengissä. Se on valtionavun alaista 
toimintaa.

Mikä toimii sinulla työn vastapainona?

Musiikki on ollut minulle erittäin 
tärkeä harrastus teini-iästä lähtien. 
Soittaminen ja musiikin kuuntelu 
pitävät aivot virkeänä ja ajatukset 
muualla kuin työasioissa. Olen soit-
tanut harrastusmielessä rumpuja. 
Mutta Korona on tuonut siihenkin 
vaikeuksia. Koko meidän yhtyeem-
me on ollut erittäin varovainen 
Korona-aikana, emmekä ole ko-
koontuneet soittamaan. 

Olen suhteellisen aktiivinen äänile-
vyjen keräilijä, ja olen viime aikoina 
keskittynyt erityisesti vinyylilevyihin. 
Ja viime vuosina on ollut erityisesti 
jazziin perehtyminen lähellä sydän-
tä. Tiettyihin vanhoihin suosikkeihin 
tulee kyllä rockmusiikinkin saralla 
palattua, mutta mielenkiinnolla olen 
tutustunut eri tyylisiin jazzmuu-
sikoihin. 

Jazzmuusikoilla on toki korkea tek-
ninen taso, mutta varsinkin impro-
visointitaidot ovat aivan eri luokkaa 
kuin rockmuusikoilla yleisesti otta-

IALHI:n konferenssi Helsingissä syyskuussa 1990: Petri Tanskanen 
Helsingin kaupungin vastaanotolla konferenssivieraille. Kuva: Leena 
Koskinen, Työväen Arkiston kokoelmat.
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Petri Tanskanen korona-ajan etätöissä syskyllä 2020. Kuva: Petri 
Tanskanen.

en. Jazzmuusikoiden yllätyksellisyys, 
seikkailunhalu ja improvisaatiokyky 
on mielenkiintoista ja kaunista. 

Musiikki on minulle erittäin tärkeää 
– perheen lisäksi. Perhe pitää jalat 
maassa. 

Mitkä ovat Työväen Arkiston tulevai-
suuden näkymät?

Nyt on vaikea sanoa, sillä koko-
naiskuva on aika sekava ja aivan 
erilainen kuin ennen Koronaa. Tu-
levaisuus tuleekin todennäköisesti 
olemaan niukempi ja epävarmempi 
kuin miltä se näytti vielä kaksi vuot-
ta sitten. Ja tämähän koskee kaikkia 
niitä, jotka saavat rahoituksensa 
Veikkausvoittovaroista. Kaikki ovat 
odottavalla kannalla ja varuillaan.

Työväen Arkiston toiminta jatkuu 
totta kai, mutta juuri nyt on erittäin 
vaikea sanoa, miten mahdolliset 
leikkaukset vaikuttavat toiminnan 
kokonaiskuvaan. Mutta jos men-
nään henkilöstövähennyksiin, silloin 
joudutaan tinkimään kaikesta. Se 
heikentää meidän asiakaspalveluam-
me sekä digitoinnin ja järjestämisen 
tasoa, koska kiinteät kulut on pakko 
maksaa. 

Jännityksellä odotamme, mitä on-
kaan tulossa. Haasteellisia tilanteita 
saattaa olla edessä, mikä aiheuttaa 
entistä suurempia paineita ulkopuo-
lisen rahoituksen hankkimiselle.
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Suomalaista  
osaamista ja laatua 
koko toimitusketjun  
alusta loppuun.

Lisää meistä laaksonen.fi

LIIKEARKISTOYHDISTYS

Juhlavuoden Liikearkistopäivät

Liikearkistoyhdistys perus-
tettiin vuonna 1960. Viime 
vuoden huhtikuussa oli 
tarkoitus juhlia Tampereella 

yhdistyksen 60-vuotista historiaa. 
Päivät jouduttiin kuitenkin peru-
maan koronapandemian vuoksi. 
Verkossa järjestettynä juhlat oli-
sivat jääneet valjuiksi. Uutta ajan-
kohtaa on pohdittu, ja nyt näyttää 
siltä, että marraskuun lopussa olisi 
mahdollista kokoontua perinteiseen 
tapaan ”paikan päällä”. Toki etänä 
osallistuminenkin on mahdollista. 
Tällä kertaa päiviä ei enää siirretä, 
vaikka pandemiatilanne heikkenisi. 
Viimeisenä vaihtoehtona on pelkkä 
verkkoseminaari ilman iltajuhlaa. 
Toivottavasti siihen ei kuitenkaan 
jouduta.

Juhlapäivien ohjelma on pääosin 
sama kuin millaisena sen oli tarkoi-
tus toteutua jo huhtikuussa 2020. 
Myös paikka on sama. Seminaa-
riosuudet pidetään Vapriikissa ja 
iltajuhla ravintola Tampellassa.

Osallistumismaksu on jäseniltä 650 
euroa ja muilta 850 euroa. Vain 
yhtenä päivänä osallistuville jäse-
nen maksu on 500 euroa ja muiden 
600 euroa. Iltajuhla sisältyy kaikkiin 
näihin osallistumisvaihtoehtoihin. 
Etäosallistuminen maksaa jäsenille 
550 euroa ja muille 750 euroa. Hin-
toihin lisätään 24 % arvonlisävero. 
Lisäksi alan opiskelijoille tarjotaan 
mahdollisuus tulla kuuntelemaan 
maksutta seminaaripuheenvuoroja. 

Ohjelmaan voi vielä tulla muutoksia. 
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautu-
mislomake ovat yhdistyksen verk-
kosivuilla. Ilmoittautuessa ei vielä 

tarvitse lopullisesti päättää, osallis-
tuuko paikan päällä vai etänä, vaan 
valinnan voi vahvistaa kahta viikkoa 
ennen tilaisuutta vastaamalla tätä 
koskevaan vahvistuspyyntöön. 

Keskiviikko 17.11.2021

9.15 Ilmoittautuminen ja kahvi

10.00 Liikearkistopäivien avaus 
ja tervetuliaissanat, Mikko Hyväri-
nen, Liikearkistoyhdistys

10.15 Historioitsijan puheen-
vuoro, Jarmo Peltola, Tampereen 
yliopisto

11.00 Videokatsaus yhdistyksen 
60-vuotiseen historiaan

11.15 Selling archive services to 
companies: Use your heritage as 
a strategic asset! Anders Sjöman, 
Centrum för Näringslivshistoria

12.00 Lounas

13.00 Time Machine Suomessa, 
Juha Henriksson, Musiikkiarkisto 

13.30 Dancing around data, 
tiedonhallinnan kansainvälinen kon-
sultti Alison North

14.35 Sponsorin puheenvuoro, 
CGI

14.50 Ajankohtaista tutkimuk-
sesta, Pekka Henttonen, Tampereen 
yliopisto

15.35 Ylen arkiston tekoäly-
kokeilut ja MeMAD -hanke, Lauri 
Saarikoski, Yleisradio

16.20 Lopetussanat ja valmis-
tautuminen iltaohjelmaan, Mikko 
Hyvärinen, Liikearkistoyhdistys 

18.30 Iltajuhla ravintola Tampel-
lassa

Torstai 18.11.2021

9.00 Tiedonhallinnan trendit, 
Juha Anttila, IITC Oy

9.45 Metatiedot ja tekoäly, 
Rauli Käppi, M-Files Oy

10.50 Office365 & Records Ma-
nagement, Vivek Bhatt, Infotechtion

11:35 Sponsorin puheenvuoro

11.50 Lounas

12.50 Puolustusvoimien robo-
tiikkakokeilu, Ari Mesivaara, Puolus-
tusvoimat

13.35 Senaatti-kiinteistöjen te-
koälykokeilut, Janne Jokinen, Senaat-
ti-kiinteistöt

14:20 Sponsorin puheenvuoro

14.55 Sosiaalisen median ar-
kistointi, tutkimuspäällikkö Anssi 
Jääskeläinen, Digitalia

15.40 Soten tiedolla ohjaami-
sen ja johtamisen tietopohja, Pekka 
Rissanen, THL

16.25 Liikearkistopäivien lope-
tussanat, Mikko Hyvärinen, Liikear-
kistoyhdistys

Toni Suutari, sihteeri
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Suomalaista  
osaamista ja laatua 
koko toimitusketjun  
alusta loppuun.

Lisää meistä laaksonen.fi



Kasten-kalusteet
kaikkeen säilytykseen

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

• Suomalaista suunnittelua
• Turvalliset ja tukevat
• Tyylikkäät ja kevyesti        

liikuteltavat
• Yksilölliset ratkaisut
• Kokemuksella ja ammatti-

taidolla


