2/2022
Tiedonhallinnan ja arkistoinnin erikoislehti

Historian arkistotyöpajat

s. 18

Memoriaali

s. 6

Varautuminen kriisitilanteisiin s. 27

SAPA-palvelu		

s. 14

Arkistolain uudistus		

s. 10

NL:n ajan muistomerkit

s. 21

Etiikalle on tarvetta		

s. 12

DLM-foorumi		

s. 23

FAILI 4/2017

FAILI 2/2022
Toimitus
Päätoimittaja: Juha Henriksson,
juha@musiikkiarkisto.fi, 045-2495680
Julkaisutoimikunta
Pekka Henttonen,Tampereen Yliopisto
Riitta Itälä
Susanna Kokkinen, pj, Aalto-yliopisto
Pekka Lähteenkorva, Urho Kekkosen Arkisto
Ella Oksanen, Kela
Johannes Valo, Hyvinkään kaupunginarkisto
Toimitus pidättää itselleen oikeuden editoida julkaistavaksi tarjottua aineistoa.
Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Vuosikerran hinta 2021 on 60,00 euroa,
opiskelijat 15,00 euroa. Tilaushintoihin
lisätään arvonlisävero 10 %.
ISSN 1237-2196 Painosmäärä 450 kpl
Julkaisija: Liikearkistoyhdistys ry, PL 271,
00101 HKI, www.liikearkistoyhdistys.fi,
Puh. 044-5512029.
Tilaukset: sihteeri@liikearkistoyhdistys.fi
Ilmoitukset
Ilmoitusmyynti, puhelin 045-2495680
Ilmoitushinnat 2021:
1/1 sivua 4-väri 800
1/2 sivua 4-väri 500
1/4 sivua 4-väri 250
Toistoalennus: sama aineisto 4 ilmoituskertaa 25%, 2 ilmoituskertaa 10%.
LAY:n jäsenalennus 20%.
Ilmoitusvalmistus 50 e/sivu.
Oman mainosmateriaalin postitus lehden
mukana: kokosivun ilmoitushinta ja lisäksi
sisäänpisto- ja postituskulut.

SISÄLTÖ
PÄÄKIRJOITUS
Uusi tekijänoikeuslakiehdotus rajoittaa kulttuuriperinnön julkaisemista
Juha Henriksson

3

ARKISTOT
Memoriaali – historia talteen verkkopalvelun
avulla
Kati Saltiola
Te puhua lakikieli? Arkistolain uudistus lausunnolla.
Pekka Henttonen
Sähköistä arkistointia palveluna
Mikko Eräkaski ja Reko Etelävuori
Ad fontes – lähteille. Historian työpaja Päivälehden arkistossa.
Anu Lahtinen
Lenin ei jätä helsinkiläisiä rauhaan
Pekka Lähteenkorva ja Jussi Pekkarinen
Miten kulttuuriperintö säilyy kriisitilanteissa?
Juha Henriksson

6
10
14
18

21
27

TAPAHTUMAT
DLM jälleen Oslossa
Anssi Jääskeläinen

23

KOLUMNI
Tutkimusta, sivistystä ja kulttuuriperintöä varten
Päivi Happonen
Etiikalle on tarvetta
Pekka Henttonen

4
12

LIIKEARKISTOYHDISTYS
Sihteerin palsta
Toni Suutari

29

Hintoihin lisätään arvonlisävero.
Hinnat sitoutumuksetta.
Ilmoitusaineiston tekniset tiedot
Painotuotteen koko 173 X 245 mm.
Tiedostomuodot valmiit aineistot painettava pdf, fontit konvertoituina.
Kuvat jpeg, tiff, eps, värijärjestelmä CMYK.
Kuvaresoluutio vähintään 300 dpi.
Muista tiedostomuodoista ota yhteyttä.

2

Aineiston toimitusosoite:
juha@musiikkiarkisto.fi

Ilmoitukset: Innofactor, s. 30:; A. Laaksonen Oy, s. 31;
Disec, s.32; Constructor Finland, s. 32.

Paino: Grano Oy, 2022.

Kansi:

Historian arkistotyöpaja Kansallisarkistossa.
Kuva: Teemu Perhiö / Kansallisarkisto.

FAILI 2/2022

PÄÄKIRJOITUS

Uusi tekijänoikeuslakiehdotus rajoittaa
kulttuuriperinnön julkaisemista

K

ulttuuriperintöaineistojen
avointa julkaisemista rajoittavat paitsi aineistojen
luovuttajien kanssa tehdyt sopimukset, myös lainsäädäntö
kuten tietosuojalaki ja tekijänoikeuslaki. EU:n tasolla tapahtuvassa
sääntelyssä on pyritty viime vuosina
edistämään kulttuuriperintöorganisaatioiden toimintaedellytyksiä.
Esimerkiksi EU:n tietosuoja-asetukseen ja sen pohjalta laadittuun
kansalliseen tietosuojalakiin sisältyy
tiettyjä poikkeuksia ja oikeuksia,
jotka parantavat kirjastojen, arkistojen ja museoiden mahdollisuuksia
käsitellä henkilötietoja sisältäviä
kulttuuriperintö- ja tutkimusaineistoja.
Myös uuden EU:n tekijänoikeuksia
sääntelevän ns. DSM-direktiivin yhtenä tavoitteena on edistää kulttuuriperinnön saatavuutta digitaalisesti
ilman, että aineistojen julkaisemisella on merkittävää vaikutusta tekijöiden oikeuksiin.
Direktiivin perusteella teoksia, jotka eivät ole koskaan olleet kaupallisessa jakelussa, voitaisiin julkaista
tekijänoikeuksien estämättä. Tällaisia teoksia ovat esimerkiksi arkistoissa olevat yksityishenkilöiden
valokuvat ja kirjeenvaihto. Direktiivi
mahdollistaa myös sen, että kulttuuriperintöorganisaatiot voisivat
julkaista aineistoa, joka ei ole enää
kaupallisesti saatavilla.
Viime syksynä oli lausuntokierroksella DSM-direktiivin pohjalta
valmisteltu luonnos uudeksi kan-
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salliseksi tekijänoikeuslaiksi, jossa
oli varsin hyvin otettu huomioon
kulttuuriperintöorganisaatioiden
kannalta keskeiset asiat.Valitettavasti opetus- ja kulttuuriministeriö
kuitenkin perääntyi – todennäköisesti tekijänoikeusjärjestöjen
kriittisten lausuntojen pelästyttämänä. Nyt keväällä julkistetussa,
monilta osin karsitussa hallituksen
esityksessä kavennetaan merkittävästi direktiivin takaamaa kulttuuriperintöorganisaatioiden oikeutta
julkaista aineistojaan. Teoksia, jotka
eivät ole koskaan olleet kaupallisessa jakelussa, voitaisiin lakiesityksen mukaan julkaista vasta viiden
vuoden kuluttua siitä, kun teos on
sisällytetty laitoksen kokoelmaan.
Luovutettava aineisto on kuitenkin
luovutushetkellään useimmiten jo
vuosikymmeniä vanhaa, joten sen
avaamisen lykkäämiselle entisestään
vielä viidellä vuodella ei ole olemassa perusteita.
Lisäksi säädettäisiin, että jos teoksesta on olemassa vain yksi teoskappale, se voitaisiin julkaista vasta
tekijän kuoleman jälkeen.Yksityishenkilöiden luovuttamien aineistojen osalta on usein hankalaa tai
jopa mahdotonta tietää, onko ne
luonut henkilö kuollut vai elossa.
Jos määräaika on sidottu tekijän
kuolemaan, se pakottaisi monissa
tapauksissa rajoittamaan aineistojen
saatavuutta tarpeettoman pitkään.

tamisesta lausunnon, jossa muun
muassa todetaan, että direktiivin
edellyttämän uuden kulttuuriperinnön jakamista koskevan oikeuden
tulisi koskea sekä kaupallisesta
jakelusta poistuneita teoksia että
sellaisia teoksia, jotka eivät ole
koskaan olleet kaupallisessa jakelussa, viiden vuoden kuluttua teoksen
valmistumisesta.
Arkistoyhdistys myös katsoo, että
lakiehdotuksen tulisi kohdella
erityyppisiä kulttuuriperintölaitoksia tasapuolisesti. Lakiehdotuksen
muotoilua tulisikin yksinkertaistaa
siten, että ”valtioneuvoston asetuksella säädettävä arkisto ja yleisölle
avoin kirjasto tai museo” korvattaisiin sanalla ”kulttuuriperintölaitos”,
ja samalla lakiin lisättäisiin kulttuuriperintölaitoksen määritelmä.
Arkistoyhdistyksen lausunto tekijäinoikeuslain uudistamisesta (kuten
myös yhdistyksen lausunto arkistolain uudistamisesta) on luettavissa
kokonaisuudessaan yhdistyksen
verkkosivuilta (arkistoyhdistys.fi).
Juha
Henriksson

Lakiehdotusta käsitellään parhaillaan eduskunnassa. Arkistoyhdistys
on antanut eduskunnan sivistysvaliokunnalle tekijänoikeuslain uudis-
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Miten kulttuuriperintö säilyy
kriisitilanteissa?
Juha
Henriksson
Arkistonjohtaja
Musiikkiarkisto

U

krainassa käytävä sota
on herättänyt arkistoalan ammattilaiset
miettimään entistä tarkemmin, miten arkistojen tulisi
varautua kriisitilanteisiin ja miten
kansallinen kulttuuriperintö voitaisiin suojata vaurioitumiselta.
Tässä jutussa kerrotaan kolmen
keskeisen kansallisen organisaation varautumissuunnitelmista.
Museoviraston ohjeistus antaa
hyvää pohjaa paitsi museoiden,
myös kulttuuriperintöä tallentavien arkistojen varautumiselle.
Kansallisarkiston varautumissuunnitelmat ovat kansallisessa
mielessä tärkeitä, sillä sinne on
talletettu valtava määrä asiakirjallista kulttuuriperintöä. Digitaalisen muodossa olevan kulttuuriperinnön säilyttämisestä vastaa
puolestaan CSC – Tieteen tietotekniikan keskus. Tähän teemaan
tullaan palaamaan seuraavissa
Faileissa, jolloin on tarkoitus esitellä laajemmin eri tyyppisten arkistojen varautumista kriiseihin.

Museoviraston ohjeistus
Museoviraston verkkosivuilla julkaistut varautumisohjeet1 antavat
hyvän lähtökohdan paitsi museoiden, myös muiden kulttuuriperintöorganisaatioiden varautumissuunnitelmille.
Suomessa kulttuuriomaisuutta suojellaan sekä kansallisella lainsäädännöllä että kansainvälisin sopimuksin.
Pelastuslaki ja asetus pelastustoimesta antavat säännöksiä omatoimisesta varautumisesta. Rakennuksen omistaja ja haltija, virasto tai
laitos on velvollinen ehkäisemään
vaaratilanteen syntymistä, varautumaan henkilöiden, omaisuuden ja
ympäristön suojaamiseen vaaratilanteessa sekä sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät.
Omatoiminen varautuminen muodostaakin kulttuuriomaisuuden
turvaamisen perustan. Museoviraston ohjeistuksessa muun muassa
todetaan, että organisaatiolla tulisi
olla ajantasainen pelastussuunnitelma ja turvallisuushenkilöstön tulisi
olla nimetty ja koulutettu. Palo- ja
murtoilmaisimien olisi oltava tehokkaita ja sammutus- ja pelastusvälineiden asianmukaisia. Olisi myös
tärkeää, että kiinteistössä on varajärjestelmät sähkön- ja lämmönjakeluun sekä tietojärjestelmien
toimimiseksi.
1 https://www.museovirasto.fi/fi/
tietoa-meista/varautumisohjeet
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Rakennuksista tulisi määritellä ne
osat, jotka tulee ensisijassa pelastaa
sekä esimerkiksi ne ikkunat tai ovet,
jotka puolestaan voidaan rikkoa savunpoiston tai muun tarpeen takia.
Arvokaan kulttuuriperinnön tulisi
olla dokumentoitu ja luokiteltu esimerkiksi kolmeen "arvoluokkaan".
Evakuoitavan aineiston kuljetus tulisi suunnitella ja ohjeistaa etukäteen.
Kriisiajan väistötilat tulisi määritellä
ja tietojärjestelmien toiminta kriisitilanteissa tulisi turvata. Olisi myös
hyvä laatia ennakkoon lista asiantuntijoista, joihin otetaan yhteyttä
kriisitilanteessa (suojeluviranomaiset, konservaattorit jne).
Museoviraston ohjeistukseen sisältyy myös hyödyllinen muistilista
toimintaohjeista sekä itse kriisitilanteessa että sen jälkeen.
Kansallisarkiston varautuminen
Kansallisarkiston tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja saatavuus sekä edistää niiden
tutkimuskäyttöä. Kansallisarkistossa
varautumisvalmistelu käynnistettiin
heti Ukrainan sodan alettua, jolloin
kiireellisimpinä tehtävänä varmistettiin pelastussuunnitelmien ja turvallisuusohjeistusten ajantasaisuus.
Arkistotiloista ja aineistologiikasta
vastaavan johtaja Juhani Tikkasen
mukaan parhaillaan on käynnissä
varautumissuunnitelmien läpikäynti
ajantasaistetun uhka- ja riskiarvi-
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oinnin perusteella.Varautumisessa
otetaan huomioon analogiseen ja
digitaaliseen aineistoon sekä toimitiloihin ja henkilöstöön kohdistuvat
riskit. Skenaarioissa on varauduttu myös pitkäkestoisiin häiriöihin
esimerkiksi tietoliikenteessä tai sähkön- ja energianjakelussa. Tikkanen
lisää, että tällaisiin häiriöihin varautuminen on toki osa myös normaaliolojen jatkuvuuden turvaamista.

Tietoturvan osalta tätä osoittaa
esimerkiksi CSC:lle myönnetty ISO
27001-sertifikaatti. Myös CSC:n
tuottamat pitkäaikaissäilytyspalvelut
noudattavat tätä auditoitua tietoturvallisuuden hallintajärjestelmää.
Lisäksi CSC:lle on myönnetty TL IV
-tason viranomaishyväksyntä fyysiselle turvallisuudelle ja turvallisuusjohtamiselle Katakri-auditoinnin
myötä.2

Kansallisarkistossa varautumisvalmistelua on tehty tiiviissä yhteistyössä muiden viranomaisten ja
yhteistyökumppaneiden kanssa.
Tikkanen painottaa, että turvallisuuden ja varautumisen kehittäminen
on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä
työtä. Asiakirjojen ja tietoaineistojen suojelu perustuu poikkeusoloissakin niin pitkälle kuin mahdollista
normaaliolojen järjestelyille.

Koivunen painottaa, että tietoturvan eteen tehdään CSC:llä paljon ja
että ISO-auditoinnissa prosessien
toimivuus varmistetaan vuosittain. ”Esimerkiksi PAS-palveluissa
tietoturvaan on rakennettu niin
sanottu kerroksellinen suojaus.
Luonnollisesti jatkuva valvonta ja
poikkeamien tunnistaminen on tärkeää suojaustoimien varmistamiksi.
CSC:n konesaleissa on tietysti sekä
UPS-tekniikkaa että varavoimaa
saatavilla.”

Kansallisarkisto on antanut vuonna
2014 ohjeen analogisten aineistojen
suojaamisesta poikkeusoloissa, jota
Tikkasen mukaan voi edelleen soveltuvin osin käyttää varautumisen
suunnittelussa. "Ohjeessa annetaan
osviittaa muun muassa aineistojen
ryhmittelystä suojeluluokkiin sekä
kiinnitetään huomiota yksilöiden
turvallisuuden kannalta tärkeisiin
asiakirjoihin, jotka eivät saa joutua
vääriin käsiin.Viimeksi mainittu näkökohtahan on noussut esille myös
Ukrainan sodan uutisoinnissa."
Digitaalisen kulttuuriperinnön turvaaminen
Tieteen tietotekniikan keskus CSC
vastaa keskeisen kansallisen digitaalisessa muodossa olevan kulttuuriperinnön pitkäaikaissäilyttämisestä.
Kehityspäällikkö Kimmo Koivusen
mukaan CSC on varautunut yleisesti ottaen hyvin erilaisiin uhkiin.
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Myös organisaation omaan henkilöstöön voi liittyä uhkakuvia.
Koivunen toteaa, että keskeistä
on huolehtia henkilöstön työhyvinvoinnista ja vaikkapa siitä, ettei
kenenkään työkuorma nouse liian
suureksi. CSC:n PAS-palveluiden
tuottamiseen osallistuva henkilöstö
on myös turvallisuusselvitetty.
Koivusen mukaan digitaalisessa pitkäaikaissäilyttämisessä varaudutaan
jo lähtökohtaisesti erilaisiin uhkiin:
”Tunnettu tosiasia on, että ilman
aktiivista toimintaa kaikki digitaalinen tieto on vaarassa. Olemme
PAS-palveluiden tuottamisen alusta
asti varautuneet muun muassa
tallennusmedioihin liittyviin uhkiin,
ja säilytämme aineistoja keskenään
erilaisilla medioilla. Samalla datasta
2 https://www.csc.fi/-/csc-n-turvallisuudelle-myönnettiin-viranomaishyväksyntä

syntyy useampi kopio, joiden kaikkien eheyttä valvomme säännöllisesti.
Luonnollisesti vioittuneen kopion löytyessä eheytämme tällaiset.
Varaudumme teknologian vanhentumiseen, mikä tapahtuu laitetason
säännöllisellä virkistämisellä. Suosimme myös eri valmistajia, jotta
vältymme systemaattisilta järjestelmä- tai valmistusvirheiltä.”
Tiedostomuodot vanhenevat, minkä
takia CSC on määrittänyt yhdessä
organisaatioiden kanssa säilyttämiseen soveltuvat muodot. ”Tätä
varten olemme luoneet kriteeristön, jossa muun muassa arvioidaan
tiedostomuotojen avoimuutta,
standardinmukaisuutta ja käyttöä
muissa PAS-palveluissa", Koivunen
toteaa. "Lisäksi jokaiseen sijaintiin
liittyy omanlaisensa uhkakuvia,
minkä vuoksi säilyttämistä täytyy
varmistaa maantieteellisellä hajauttamisella.”
Koivusen mukaan erilaisiin tietoverkkojen kautta tuleviin uhkiin
varaudutaan myös siten, ettei kaikki
data ole saatavilla tai tavoitettavissa
tietoverkkojen kautta. ”Meillä on
säilytettävistä aineistoista kopiot
myös niin sanotussa pimeässä arkistossa. Tämä sama varautumiskeino
suojaa tehokkaasti myös mahdollisilta tunteutujilta tai muuten pahansuovilta käyttäjiltä.”
”Muuttuneet uhkakuvat ovat toki
vaikuttaneet tilanteeseen”, Koivunen lisää. ”Nyt on syytä olla heräillä ja entistäkin tarkemmin valvoa,
ettei toiminnassa synny poikkeamia.
Poikkeamien käsittelyyn on CSC:llä
oma prosessinsa, joka sisältää varsinaisen reagoinnin lisäksi jälkikäteen
tehtävän tarkemman analyysin ja
toiminnassa havaittujen puutteiden
korjaamisen.”
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iikearkistoyhdistyksen vuosikokous pidettiin 23.3.2022.
Paikan päällä Päivälehden
museossa oli jokunen osallistuja. Useimmat osallistuivat Teamsin kautta. Aluksi fil. tri Jaana Kilkki
luennoi informaatiotutkimuksen
alaan kuuluvasta väitöskirjastaan
Asiakirjatiedon hallinnan asiantuntijuuden diskursiivinen rakentaminen
Suomessa.Tutkimus normatiivisesta
professionaalisesta diskurssista vuosina 1935–2015, joka tarkastettiin
Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa 4.4.2020.
Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Mikko Hyvärinen
(Metsä Group) valitiin jatkamaan
puheenjohtajana ja Susanna Kokkinen (Aalto-yliopisto) varapuheenjohtajana. Hallituksen jäsenistöön
tuli yksi vaihdos, kun Maija-Leena
Pylkkänen (Business Finland) ilmoitti, ettei ole enää käytettävissä. Hänen tilalleen valittiin Janne Ridanpää
(Päivälehden arkisto). Muina hallituksen jäseninä jatkavat Olli Alm
(ELKA), Pekka Lähteenkorva (UKKarkisto), Samuel Mäkelä (CGI), Ella
Oksanen (Kela) ja Marjut Vuorinen
(THL).
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Vuosikokouksessa käsiteltiin myös
sääntömuutosesitys, jonka myötä
myös jatkossa kokoukseen voi osallistua etäyhteydellä. Korona-aikana
etäosallistuminen on ollut mahdollista väliaikaisen lain perusteella,
mutta 1.7.2022 jälkeen asiasta on
määrättävä säännöissä. Kokous
hyväksyi ehdotuksen lisäyksestä
sääntöihin: ”Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua hallituksen tai
yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden
avulla.” Päätös sääntöjen muuttamisesta täytyy tehdä kahdessa
perättäisessä vähintään yhden
kuukauden väliajoin pidettävässä
kokouksessa. Tämän vuoksi yhdistys pitää ylimääräisen kokouksen
maanantaina 20.6.2022 klo 17.15
Päivälehden arkistossa ja Teamsissa.
Jäsenille lähetetään kirjeitse kutsu
vähintään kymmentä päivää ennen.
Samalla käsitellään muutos hallituksen kokoonpanoon.

Täksi kevääksi suunniteltu Tiedonhallinnan suunnittelun ja toteutuksen teemapäivä jouduttiin
siirtämään aikataulusyiden vuoksi
syksyyn ja järjestetään todennäköisesti syyskuussa. Loppuvuoteen
on suunniteltu myös toista teemapäivää aiheena sopimustenhallinta.
Näistä tiedotetaan yhdistyksen
verkkosivuilla ja sähköisessä uutiskirjeessä. Peruskurssi on luvassa
näillä näkymin vuoden 2023 alussa.
Ja myös jäsentoimikunnan järjestämiä tapahtumia on luvassa.

Seuraavat Liikearkistoyhdistyksen teemapäivät järjestetään syksyllä.
Kuvassa vuoden 2019 teemapäivän yleisöä. Kuva: Juha Henriksson.
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Suomalaista
osaamista ja laatua
koko toimitusketjun
alusta loppuun.
Lisää meistä laaksonen.fi
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