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PÄÄKIRJOITUS

Tapahtumia ja lakiuudistuksia

K

oronavirus jyllää edelleen
Suomessa. Siitä huolimatta ihmiset ovat alkaneet
liikkua enemmän, ja myös
arkistoalan tapahtumia on alettu järjestää. Se näkyy tämän Failin
sivuilla, sillä mukana on jälleen
fyysisten tapahtumien raportteja.
Esimerkiksi Arkistoyhdistyksen
perinteinen syysseminaari päästiin
järjestämään hybdridimallilla. Arkistoyhdistys myös vieraili uudistetulla
Olympiastadionilla, Urheiluarkistossa ja Urheilumuseossa.
Lehdessä on lisäksi raportti DLMFoorumin jäsenkokouksesta, joka
järjestettiin Viron kansallisarkistossa. Ja tätä kirjoitettaessa on
parhaillaan käynnissä juhlavuoden
Liikearkistopäivät Tampereella. Raportti tapahtumasta ei ehtinyt vielä
tähän Failiin, mutta asiaan palataan
varmasti tavalla tai toisella vuoden
2022 ensimmäisessä numerossa. Kuitenkin jo tässä numerossa
kerrotaan ensimmäisestä arkisto- ja
tiedonhallinta-alan opinnäytepalkinnosta, jonka Liikearkistoyhdistyksen
puheenjohtaja Mikko Hyvärinen
luovutti Suvi Liimatalle Liikearkistopäivillä. Faili onnittelee Liimattaa!
Arkistoyhdistyksen syysseminaarin
aiheena oli "Arkistot, käyttäjät ja
muutos". Seminaariesitelmissä aihepiiriä tarkasteltiin monipuolisesti
eri näkökulmista. Esimerkiksi aineistojen automaattisen kuvailun kehittäminen saattaa jatkossa parantaa
merkittävästi arkistojen digitalisoinnin tehokkuutta. Tällä hetkelllähän
kuvailu muodostuu usein digitointiprosessin pullonkaulaksi.
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Arkistojen käyttäjän näkökulmasta
kertoo tässä Failissa myös Pekka
Niirasen juttu, joka käsittelee niitä
vaikeuksia, joita hän on kohdannut,
kun hän on tilannut arkistoaineistoja tutkimuksiaan varten.
*

*

*

OKM on julkaissut noin kuukausi
sitten professori Laura Kolben laatiman arkistoskenaarion Asiakirjallinen kulttuuriperintö tulevaisuudessa
ja arkistolainsäädännön uudistaminen. Olen kirjoittanut skenaariosta sivulta 34 alkavan jutun, johon
pyysin kommentteja paitsi tekijältä
itseltään, myös Kansallisarkiston,
kunnallisten arkistojen ja yksityisarkistojen edustajilta eli vs. pääjohtaja
Päivi Happoselta, tiedonhallintapäällikkö Jussi Jääskeläiseltä ja arkistonjohtaja Riku Keski-Rauskalta.
Kolben selvitystyön yhtenä lähtökohtana on arkistolain uudistamisen tarve.Yli 25 vuotta sitten laadittu arkistolaki onkin monelta osin
vanhentunut, sillä maailma ympärillä
on muuttunut valtavasti esimerkiksi
digitalisaation myötä. Mutta myös
muun lainsäädännön (esimerkiksi
tiedonhallintalaki, julkisuuslaki ja tietosuojalaki) kehittyminen edellyttää
arkistolain uudistamista.
*

*

Kulttuuriperintölaitoksille DSM-direktiivissä turvatut oikeudet voivat
parhaimmillaan edistää merkittävästi niiden kokoelmiin sisältyvien
teosten saatavuutta ja käyttöä, mikä
parantaa yleisön mahdollisuuksia
saada ja jakaa tietoa sekä tuntea,
vaalia ja hyödyntää yhteistä kulttuuriperintöämme. Tällaisesta käytöstä
ei lähtökohtaisesti koidu tekijöille
tai oikeudenhaltijoille taloudellisia
tai muitakaan menetyksiä, sillä kyse
on vanhoista, kaupallisen hyödyntämisen ulkopuolella olevista teoksista.
Tekijänoikeusjärjestöt ovat vastustaneet suorastaan raivoisasti
OKM:n lausuntokierroksella ollutta
lakiluonnosta ja vaatineet sen valmistelua kokonaan uudestaan.
Arkistoalan ammattilaisen näkökulmasta lakiehdotuksessa on useita
kulttuuriperintölaitoksia koskevia
tekijänoikeuden rajoituksia, jotka
palvelevat yleistä etua, sananvapautta, tutkimuksen vapautta ja muita
kulttuurisia oikeuksia. Näiden säännösten osalta lakiluonnos olisikin
tärkeää saattaa voimaan viipymättä
ja mahdollisimman laaja-alaisesti,
vaikka laki joiltakin osin palautettaisiinkin uudelleen valmisteltavaksi.

*

Myös tekijänoikeuslaki vaikuttaa
erityisesti kulttuuriperintöä tallentavien arkistojen toimintaan. Opetus- ja kulttuuriministeriössä on
valmisteltu EU:n DSM-direktiivin
pohjalta tekijänoikeuslain uudistamista.

Juha
Henriksson
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ARKISTOT

Asiakirjallinen kulttuuriperintö tulevaisuudessa
ja arkistolainsäädännön uudistaminen
Juha
Henriksson
Arkistonjohtaja
Musiikkiarkisto

O

petus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut
professori Laura Kolben laatiman arkistoselonteon1, joka pohtii arkistojen yhteiskunnallista merkitystä
tässä ajassa sekä arvonmuodostusta tulevaisuudessa. Selvityksen painopistealueita ovat
julkishallinnon toimintakulttuurin muutos digitaaliseksi, Kansallisarkiston tulevaisuuden rooli
arkistoitavan tiedon arvonmuodostuksessa, laaja arkistokenttä
mahdollisuuksineen ja haasteineen sekä tutkijoiden näkökulmat digitalisaation vaikutuksesta
tutkimuksen tekemisen reunaehtoihin. Selvitystyö sisältää myös
viisi tulevaisuuden skenaariota.
Tiedon hankinnan ja säilyttämisen menetelmät ovat muuttuneet
dramaattisesti muutamassa vuosikymmenessä. Kolben laatiman
selvityksen Asiakirjallinen kulttuuriperintö tulevaisuudessa ja arkistolainsäädännön uudistaminen keskeinen
kysymys onkin, miten sähköinen
tiedon vallankumous tulee näkymään arkistoissa ja miten se pitäisi
1 http://urn.fi/
URN:ISBN:978-952-263-894-6
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huomioida uudistettaessa suomalaista arkistolainsäädäntöä. Mietinnön tarkoituksena ei kuitenkaan ole
paneutua olemassa olevan ja tulevan arkistolainsäädännön juridisiin
reunaehtoihin, vaan avata humanistista ymmärrystä arkistojen yhteiskunnalliseen merkitykseen tässä
ajassa sekä arvonmuodostukseen
tulevaisuudessa.
Kolben selvitystyötä tukemaan
asetettiin ohjausryhmä, jonka
jäseniä olivat Katariina Simonen,
Juha Haataja ja Anne Luoto-Halvari
opetus- ja kulttuuriministeriöstä,
Päivi Happonen ja Vili Haukkovaara
Kansallisarkistosta sekä Tomi Voutilainen valtionvarainministeriöstä.
Laura Kolbe toteaa, että selvitystyön tekeminen oli haasteellista ja
mielenkiintoista: ”Olen 1980-luvulta lähtien seurannut arkistojen
kehitystä ’käyttäjänäkökulmasta’ eli
historiantutkijana, ahkerana julkisten ja yksityisarkistojen käyttäjänä. Ymmärsin pian ohjausryhmän
kokouksissa, että taustalla oli huoli
suomaisen arkistolain uudistamisen
hitaasta etenemisestä ja tarve saada
asiaa valmistelevalle viranomaiselle
yleistä kulttuurihistoriallista taustoitusta, ei vain asian juridista pohdintaa. Kontekstina olivat lähialueet, eli
Pohjoismaat ja Viro, joissa on ollut
hyvin saman tyyppistä pohdintaa ja
uudistamistarvetta. Skenaariot asettuvat tähän yleiseen yhteyteen.”

Selvityksen aineistot
Väitöskirjatutkija Pirjo Ovaskainen
auttoi aineiston kokoamisessa ja
kartoitti kunnallisen ja yksityisen
arkistokentän näkemyksiä sekä
kokosi alan tulevaisuusvisioita kyselyin ja haastatteluin. Yhteensä 12
alan kansallista asiantuntijaa kuultiin
”arkistoaamukahveilla”, jotka olivat
etänä järjestettäviä aamukokouksia.
Kirjallinen aineisto muodostui
muun muassa koti- ja ulkomaisista
mietinnöistä, raporteista, selonteoista ja esiselvityksistä. Työn taustalla on lisäksi ollut Kolben omiin
arkistokokemuksiin perustuva
asiantuntijuus historiantutkijana ja
-opettajana.
Vaikka Kolben selvityksen tiivistelmässä todetaan, että työn yhteydessä on kuultu laajasti kotimaisen
ja ulkomaisen arkistokentän osaajia,
niin ainakin yksityisarkistokentän
osalta selvitystyö näyttäisi perustuvan vain muutaman arkistotoimijan
näkemyksiin. Kolbe haluaa korostaa,
että selvitys toteutettiin keväällä
2021 käytettävissä olevan ajan ja
resurssien puitteissa. ”Tavoitteena
oli ennen kaikkea taustoittaa arkistolainsäädännön uudistustyötä, ei
niinkään koota synteettistä yleisesitystä koko suomalaisen arkistokentän tilanteesta. Aika ja koronatilanne eivät mahdollistaneet laajempaa
haastateltavien kokoamista. Samoin
arkistovierailujen tekemistä haittasi
pandemia-ajankohta. Silti, tietystä
edustavuudesta koetettiin pitää
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kiinni. Kirjoittajana vastaan loppukädessä tulkinnoista.”
Kansallisarkiston rooli
Arkistolain uudistuksen yksi keskeinen tavoite liittyy Kansallisarkiston
roolin täsmentämiseen. Kolben
selvityksessä toivotaan, että ”tiedonhallintalain ja (tulevan) arkistolain välinen mahdollinen ristiriita
selvitetään arkistolainsäädäntöä
uudistettaessa ja että työ tapahtuu
yhdessä valtiovarainministeriön
kanssa”. Tiedonhallintalain myötä
käsitteet ja niiden määritelmät ovat
muuttuneet tiedonhallinnan kentällä, ja tämä säteilee myös asiakirjahallintoon ja arkistotoimeen.
Selvityksessä todetaankin, että ”arkistolainsäädännön uudistamisessa
on tärkeää, että käsitteet yhdenmukaistetaan mahdollisten epäselvyyksien korjaamiseksi”.
Kansallisarkiston vs. pääjohtaja
Päivi Happosen mielestä ”nopealla
aikataululla toteutetun skenaarioselvityksen tavoite Tulevaisuuden
arkisto vuonna 2050 on kiinnostava,
ajankohtainen ja haastava teema”.
Happosen mukaan on tärkeää hahmottaa yhteiskunnan muuttuvien
rakenteiden, digitalisaation, tekoälyn,
rahan ja muiden resurssien vaikutusta arkistojen nykyisiin tehtäviin
ja palveluihin sekä pohtia ennakkoluulottomasti, mitä arkistot ovat ja
miten ne palvelevat tulevaisuudessa.
”Tässä skenaarioselvitys on hyvin
varovainen ja periaatteessa ottaa
kantaa pitkälti vain vaihtoehtoisiin
organisoitumistapoihin. Esimerkiksi
tutkimuksen muutosta, tekoälyn ja
automatisoinnin mahdollisuuksia tai
digitalisaation vaikutuksia nykyiseen
palvelukonseptiin ei pohdita riittävästi. Olisi esimerkiksi ollut kiinnostavaa nykyisten tunnuslukujen
perusteella tehtävien laskennallisten
ennusteiden kautta nähdä, milloin
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nykyisenkaltaista tutkijasalitoimintaa ei enää tarvita. Nämä ovat
asioita, joita Kansallisarkisto seuraa
jatkossa entistä tarkemmin.”
Happonen katsoo, että nykyinen
arkistokenttä on hyvin hajanainen.
”Siellä on paljon pieniä toimijoita,
joilla ei välttämättä ole toimintaedellytyksiä digitaalisessa ympäristössä. Joillekin äänille on skenaarioselvityksessä annettu paljon palstatilaa. Epäkohtia ja tyytymättömyyttä
on aina helppo ilmaista, mutta valitettavasti kovin paljon ratkaisuehdotuksia eikä tulevaisuuden toimintamalleja nosteta esiin. Ne jätetään
muiden huoleksi. Skenaarioselvityksestä välittyykin yksityisarkistojen
tahtotilasta sangen hajanainen kuva.
Yksityisarkistotoiminta on yksi keskeisiä ratkaistavia asioita, mutta sitä
ei tehdä arkistolain uudistamisen
yhteydessä.Ymmärtääkseni toimenpiteitä käynnistetään ministeriön
johdolla alkuvuodesta 2022.”
”Kansallisarkiston tavoitteet parhaillaan käynnissä olevaan arkistolain uudistamiseen kohdentuvat ensisijaisesti digitaalisten palveluiden
laajentamiseen koko julkishallintoon ja Kansallisarkiston näyttö- ja
käyttörajoitettujen digitaalisten aineistojen verkkokäytön mahdollistamiseen", Happonen toteaa. "Myös
tiedon elinkaaren hallinta yhtenä
kokonaisuutena sekä Kansallisarkiston määräysvallan määrittely ovat
tärkeitä asioita. Korostan, että moni
näistä tavoitteista on julkishallinnon
organisaatioiden, ei ainoastaan Kansallisarkiston toiveita ja tavoitteita.
Keskitettyjen ratkaisujen etuna on
digitaalisten aineistojen parempi
saatavuus ja hyödynnettävyys, mutta
myös taloudellisuus.”

Kunnalliset arkistot
Selvitystyön aikana kuntien ja kaupunkien arkistotoimijoille suunnatun kyselyn perusteella on selvää,
että uudelta arkistolailta ja muilta
alan säädöksiltä tahdotaan ennen
kaikkea täsmällisyyttä ja selkeyttä
sekä helposti ymmärrettäviä ohjeita
ja määräyksiä. Kaivataan tietoja siitä,
kuka ohjeistaa arkistoja ja kuka
määrää säilyttämisestä. Uudelta
arkistolailta toivotaan muun muassa
asiakirjahallinnon tehtävien määrittelyä suhteessa tietohallintoon.
Arkistolaissa pitäisi myös tuoda
selkeästi esille kuntien keskusarkistojen rooli päätearkistoina ja
tutkimuksen tiedonlähteinä.
Vaikka tiedonhallintalain tavoitteet
koetaan arkistokentällä hyviksi, on
epäselvää, mitä uuden lain toteuttaminen käytännössä merkitsee.
Arkistoissa ymmärretään, että ristiveto analogisen ja sähköisen arkistoinnin välillä edellyttää uudenlaista
ajattelua ja toimintaa. Tärkeäksi
koetaan se, että perinteinen arkistonmuodostussuunnitelma saataisiin korvattua tiedonohjaussuunnitelmalla. Kunnalliset arkistot myös
toivovat valmiita teknisiä ratkaisuja
ja malleja, jotka auttavat käytännön
työssä. Jatkossa olisikin kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota
kansallisten tietopalvelujen ohjaukseen ja toteutuksiin, muun muassa
linjaamalla arkistointia koskevasta
tietojärjestelmäinfrastruktuurista.
Tiedonhallintapäällikkö Jussi Jääskeläinen Helsingin kaupungilta toteaa,
että ”skenaariotyö nostaa hyvin
esiin keskeisiä haasteita, joita on
syntynyt siksi, että arkistolaki on
toimintaympäristön voimakkaan
digitalisoitumiskehityksen vuoksi
jäänyt jälkeen ajastaan ja siksi, että
tiedonhallintalakia säädettäessä kes-

35

kityttiin tietoaineiston operatiivisen
käytön ohjaamiseen”.
Jääskeläisen mukaan viranomaisten
tietoaineisto on keskeistä kuntien
asiakirjahallinnossa. ”Tämän digitaalisen tietoaineiston pitkäaikaisen
säilyttämisen ja arkistoinnin kannalta on olennaista, että sen todistusvoimaisuus ja tutkimuskäytön
käytettävyys turvataan. Tämä puolestaan edellyttää, että kansallisella
asiakirjahallinnon ja arkistoinnin
ohjausviranomaisella on jatkossa
ohjausvalta myös edellä mainitun
tietoaineiston operatiiviseen käsittelyvaiheeseen.
Jääskeläinen katsoo, että kuten
skenaariossa todetaan, on tärkeää
määritellä Kansallisarkiston toimija vaikutusvalta tiedonhallintaan
liittyvissä kysymyksissä ja ylipäätään
määritellä tiedonhallinnan ohjaussuhteet ja määräysvallan rajat eri
viranomaisten kohdalla. ”Nykytila
on tältä osin epäselvä. Toinen tärkeä
asia tähän liittyen on skenaariossa
samassa yhteydessä mainittu tarve
rakentaa yhdessä tiedonhallintalain kanssa selkeä, sähköisen asiakirjatiedon elinkaaren hallintaan
tähtäävä normisto (Sähke2 päivittäminen). Samoin tiedonhallintalain
ja arkistolain ristiriitaisuudet tulee
poistaa. Tärkeää on myös turvata
asiakirjahallinnosta ja arkistoinnista
vastaavan toimivalta kunnassa. Lisäksi pitää mahdollistaa digitaalisen
julkisen tietoaineiston keskitetty
arkistointiratkaisu siten kuin SAPAselvitystyössä esitettiin.”
Yksityisarkistot
Selvityksessä todetaan, että yksityisten arkistojen kenttä on hyvin
rakennettu ja monipuolinen. ”Alan
toimijoiden piirissä vallitsee ymmärrys siitä, että yksityinen arkistokenttä muodostaa monipuoli-
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sen kokonaisuuden, joka tallentaa
sellaisia suomalaisen yhteiskunnan
ilmiöitä, jotka jäävät viranomaisarkistojen katveeseen. Taustalla on
kansallinen yksityisarkistojen hankintapolitiikka.”
Selvityksen perusteella yksityisarkistojen toimintaa ohjaa vahva
ymmärrys omasta roolista kulttuuriperinnön tallentajana ja sen saavutettavuuden takaajana. ”Arkiston
luovutusta saattaa edeltää vuosien
neuvottelutilanne, ja ratkaisevaa voi
olla henkilökohtaiselle tasolle menevän luottamussuhteen luominen
arkiston luovuttajan ja arkistotoimijan välille.”
Kuten selvityksessä todetaan,
arkistotoiminta on pitkäjänteistä,
ja se perustuu vuosikymmenien ja
vuosisatojen aikana rakentuneille
aineistokokoelmille ja institutionalisoituneelle luottamukselle. ”Toiminnan jatkaminen edellyttää vakaata
rahoituspohjaa. Uhkaksi koetaan
siirtyminen kohti yhä enemmän
vaihtelevia projektirahoituksia ja/tai
rahoituspäätösten saamisen myöhäistä ajankohtaa, vaikka kyseessä
onkin pysyväisluontoinen valtionapu.”
Porvarillisen Työn Arkiston johtaja,Yksityiset keskusarkistot ry:n
puheenjohtaja Riku Keski-Rauska
toteaa skenaariotyöstä: ”Vuoteen
2050 asetettu katse ei ehkä tarjoa
riittävän konkreettisia askelmerkkejä täältä tulevaisuuteen.Yksityisten
keskusarkistojen näkökulmasta
olen tietenkin tyytyväinen, että
olemme päässeet edes kyselyosiossa mukaan skenaariotyöhön. Joudun
kuitenkin ääneen ihmettelemään,
miksei valtionapuarkistoille katsottu olevan tarpeen antaa muuta
roolia kuin vain kysymyksiin vastaajanrooli.Yksityiset keskusarkistot
ry olisi mielestäni ollut syytä sitoa

skenaariotyöhön tiukemmin tavalla
taikka toisella.
Keski-Rauska lisää, että yksityisarkistokentällä koetaan ongelmalliseksi Kansallisarkiston toiminta
useassa roolissa. ”Yksityisarkistojen
riippumattomuus on kyseenalaista
tilanteessa, jossa valvonnasta ja rahoituksesta vastaava viranomainen
johtaa myös toiminnan kehittämistä. Roolien päällekkäisyys johtaa
väistämättä siihen, että yhteistyö ja
kaikenlainen kehitystyö on tiukkojen – ja yleensä etukäteen saneltujen – reunaehtojen sisällä. Näihin
reunaehtoihin yksityisten valtionapuarkistojen oletetaan sopeutuvan,
koska eivät muuta voi.”
”Yksityisarkistojen valvonta, ohjaaminen ja rahoittaminen tulee erottaa toisistaan ja samalla olisi tehtävä
selkoa, mikä on Kansallisarkiston
tulevaisuuden rooli yksityisarkistotoimintaa harjoittavana ja kehittävänä organisaationa", Keski-Rauska
toteaa. "Aivan kuten raportissakin
käy ilmi, on Kansallisarkiston rooli
yksityisarkistotoimijana muuttunut
radikaalisti viime vuosien aikana
yksityisarkistosektorin tietynlaisen
näivettymisen seurauksena.Yksityiset valtionapuarkistot kantavat isoa
vastuuta kansallisen kulttuuriperinnön säilyttämisestä, eikä niiden
tekemää työtä voida uskottavalla
ja kestävällä tavalla siirtää muiden
toimijoiden harteille.”
Keski-Rauskan mielestä raportissa
tuodaan esiin se, missä yksityiset
arkistot ovat korvaamattomia: ”Yksityisissä arkistoissa ymmärretään
erinomaisen hyvin se, että aineistojen saaminen arkistoon ja tutkimuskäyttöön edellyttää luottamusta.
Monesti luottamussuhteen luominen edellyttää pitkäaikaista valmistelua ja oikeanlaisten vaikutuskanavien käyttämistä. Luottamus sisältää
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sekä ammatillisen uskottavuuden
että henkilötasolle menevän luottamuksen siitä, että aineisto päätyy
oikeaan paikkaan. Skenaariotyössä
yksityisarkistot näyttäytyvät lukijalle
helposti vain pieninä, hajanaisina ja
rahoitukselliselta pohjalta epävarmoina toimijoina – siis eräänlaisina
ongelmalapsina. Tämä näkökulma
on vajavainen ja peittää alleen sen,
että yksityisarkistot ovat ketteriä,
asiakaslähtöisiä, laajasti verkostoituneita ja kustannustehokkaita
toimijoita.”

ministeriön rahoittamia digitaalisia
palveluita. Kuitenkin Finna tarjoaa jo
nykyisin sen kaltaisen yhteisen hakupalvelun kulttuuriperinnölle, jota
selvityksessä peräänkuulutetaan.

Tulevaisuuden skenaariot

Kansalliskirjaston tarjoaman Formula-palvelun kautta suomalaiset
arkistot voivat jo nyt välittää aineistojaan Euroopan yhteiseen digitaalisten kulttuuriperintöaineistojen
portaaliin eli Europeanaan.

Kolben selvitystyö kuvaa viisi erilaista tulevaisuuden skenaariota. Ne
on tehty arkistotoimijalähtöisesti ja
kohdevuosi on 2050:
1.

Nykytilanteen jatkuminen
ennallaan

2.

Asiakirjahallinnolle ja tiedonhallinnalle selkeät, yhteiset
ohjausvastuut

3.

Asiakirjahallinnolle ja tiedonhallinnalle selkeät, yhteiset ohjausvastuut ja Kansallisarkistolle määräävä rooli digitaalisten
palveluiden tuottajana

4.

Samoin Kulttuuriperintö-PASpalvelu tarjoaa arkistoille mahdollisuuden säilyttää kulttuuriperintöä
yhteisessä, turvallisessa pitkäaikaissäilytyspalvelussa. Lisäksi PAS-palvelun määritykset tuovat yhtenäisyyttä säilytysformaatteihin ja niihin
liittyvään metadataan.

Digitaalisten palveluiden osalta
nykytilanne ei siten ole ainakaan
yksityisarkistojen osalta niin hajanainen ja kansallisesti rajoitettu
kuin mitä selvitys antaa ymmärtää.
Riku Keski-Rauska ihmetteleekin
näkemystä, jonka mukaan yhteisten
ratkaisujen hakeminen olisi nykyään
marginaalista. ”Haemme koko ajan
yhteisiä ratkaisuja, mutta nykyinen
rahoitusmalli on vaikeasti yhteensovitettavissa yhteisiin ratkaisuihin.”

Hyvinvointialueet ja alueellinen, Keski-Rauska lisää: ”Skenaario 2
hajautettu arkistohallinto
on hierarkinen malli, jossa Kansallisarkisto määrää suunnan. Onko
5. Perustetaan Kansallinen Digitämä järkevä ja realistinen etenetaalinen Arkistolaitos (KDA)
mistapa? Olisiko sittenkin realistisempaa edetä sukkasillaan ja arkisSelvityksessä hahmotellaan eri vaih- tosektorin eri toimijoita tarkasti
toehtojen hyviä ja huonoja puolia,
kuunnellen? Hyvänä asiana tässä
vaikka siinä ei suoraan otetakaan
skenaariossa voidaan pitää sitä, että
kantaan niiden paremmuuteen.
yksityisarkistot ovat vahvasti muPlussien ja miinusten listauksessa
kana linjauksissa ja kulttuurihistoriongelmana on kuitenkin se, että ny- allisen arvon määrityksessä, mutta
kytilan analyysi jää suppean aineissaisimmeko tosiasiassa äänemme
ton osalta puutteelliseksi. Esimerkuuluviin?”
kiksi selvityksessä ei tuoda kunnolla
esille nykyisiä, opetus- ja kulttuuri-
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Päivi Happonen kiinnittää huomiota aineistoon, johon skenaariot
perustuvat: ”Skenaarioselvityksessä
ns. nykytilan kartoitus perustuu
muutamiin haastatteluihin ja työpajakeskusteluihin, joten on ihan selvä,
ettei se kuvaa kattavasti, luotettavasti eikä lainsäädännöllisesti aukottomasti nykyistä toimintaympäristöä eikä nykyisin käytössä olevia
palveluita. Jos arkistolain uudistaminen pitäisi kiinnittää johonkin
skenaarioselvityksen skenaarioista,
se olisi skenaario 3. Sen sijaan
Tulevaisuuden arkistoa 2050 täytyy
vielä visioida lisää.”
Sen sijaan Riku Keski-Rauskan hyvin kriittisesti skenaarioon 3, joka
sisältää hänen mukaansa ”demokratian ja moniäänisen yhteiskunnan
kannalta vaarallisia piirteitä”. KeskiRauska lisää: ”Kun valta on yksissä käsissä, on olemassa riski, että
ymmärrys ’kansallisesti tärkeästä’
muodostuu liian kapeaksi. Suurena
vaarana on, että tämä skenaario vie
kohti yksiulotteista menneisyyskuvaan, jossa hierarkian yläpäässä
’tiedetään’, mitkä asiat ovat säilyttämisen arvoisia ja mitkä eivät.”
Keski-Rauska ei myöskään suhtaudu myönteisesti skenaarioon 5 eli
Kansallisen Digitaalisen Arkistolaitoksen perustamiseen: ” Tässä
skenaariossa yksityisarkistojen yksityiset rahoittajat katoavat ja samalla
katoaa arkistojen itsenäinen ja riippumaton asema. Tästä väistämättä
seuraa se, että myös luottamussuhde luovuttajiin katoaa, minkä myötä
arkistoluovutusten määrä vähenisi
radikaalisti. Arkistovirasto ja Yksityisarkistot -niminen arkisto-organisaatio kuulostaa kafkamaiselta.
Vallanpitäjät sanelevat, mikä aineisto
on kulttuurihistoriallisesti arvokasta
ja mikä joutaa hävittää.”
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LIIKEARKISTOYHDISTYS

Arkisto- ja tiedonhallinta-alan
opinnäytepalkinto Suvi Liimatalle

L

iikearkistoyhdistys, Arkistoyhdistys ja Kunnallisarkistoyhdistys ovat alkaneet
jakaa vuosittain arkisto- ja
tiedonhallinta-alan opinnäytepalkintoa, joka on suuruudeltaan 500
euroa. Ehdotukset palkintoehdokkaista pyydetään suomalaisilta
korkeakouluilta, joissa on arkisto- ja
tiedonhallinta-alan tutkintoon johtavaa opetusta. Kukin oppilaitos voi
ehdottaa enintään kahta edellisenä
päättyneenä lukuvuonna valmistunutta pro gradua tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyötä. Palkinnon saajan valitsee yhdistysten nimeämä arkisto- ja
tiedonhallinta-alan edustaja. Liikearkistoyhdistys, Arkistoyhdistys ja
Kunnallisarkistoyhdistys vastaavat
palkinnosta vuorovuosin.

Vuonna 2021 palkinnosta vastasi
Liikearkistoyhdistys, ja se jaettiin
juhlavuoden Liikearkistopäivillä
Tampereella 17.11.2021.
Ehdolla olivat seuraavat pro gradu
tutkielmat: Suvi Liimatta (Turun
yliopisto ja Åbo Akademi): ”Ja orkesteri soi taiwaallisen puhtaasti" – Georg
ja Sigrid Schnéevoigtin henkilöarkiston muodostuminen ja moniäänisyys
1800–1900-lukujen vaihteen musiikkikulttuurissa; Marko Rikala (Itä-Suomen yliopisto): Museoihin arkistoidut.
Asiakirjallinen kulttuuriperintö valtakunnallisten vastuumuseoiden kokoelmissa; Manna Satamaa (Itä-Suomen
yliopisto): ”Metadata on mahdoton,
metadata pelottaa”:Tutkijat ja tiedonhallinnan ammattilaiset tutkimusaineistojen hallinnan äärellä; Viivi Salo

Liikearkistoyhdistyksen puheenjohtaja Mikko Hyvärinen luovutti
vuoden 2021 arkisto- ja tiedonhallinta-alan opinnäytepalkinnon Suvi
Liimatalle juhlavuoden Liikearkistopäivillä. Kuva: Toni Suutari.
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(Tampereen yliopisto): Tiedonhallintamallin laadinta sekä vastaanotto
viranomaisissa.
Palkinnon saajan valitsi tänä vuonna Carl-Magnus Roos. Hän toteaa
perusteluissaan:
Kaikki neljä opinnäytettä ovat kokonaisuudessaan erittäin hyvätasoisia
ja hallittuja, ja ne tuovat kaikki uutta
tietoa kirjoitetuista aiheista. Kaikki
neljä hyväksyttiin myös korkeimmalla
arvosanalla 5 (erinomainen). Kolme opinnäytettä on tehty kyselyjen
ja haastattelujen pohjalta, niissä on
selvitetty tiedonhallintamallin laadintaa
julkishallinnon organisaatioissa, metadatan käyttöä arkeologisessa tutkimuksessa Ruotsin, Saksan ja Suomen
kulttuuri-instituutioissa ulkomailla
sekä valtakunnallisten vastuumuseoiden asiakirjallisen kulttuuriperinnön
hallintaa ja ongelmia. Neljäs gradu
käsittelee erään avioparin lähes käyttämätöntä ja järjestämätöntä henkilöarkistoa.
Tämän vuoden arkisto- ja tiedonhallinta-alan opinnäytepalkinnon saa Suvi
Liimatta. Hänen työnsä on ansiokas
syventyminen suurelle yleisölle lähes
tuntemattomien suomalaisten kulttuurihenkilöiden Georg ja Sigrid Schnéevoigtin henkilöarkiston saloihin.Työ
on hyvin kirjoitettu ja mukaansatempaava ja antaa hienon kuvan kahden
musiikkielämän persoonan vaiheista
1800-luvun ja 1900-luvun Suomessa
ja ympäri maailmaa. Arkisto säilytetään Sibelius-museossa,Turussa.
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Suomalaista
osaamista ja laatua
koko toimitusketjun
alusta loppuun.
Lisää meistä laaksonen.fi
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Suomalaista suunnittelua
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