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Aleksis Kiven päivänä 
julkaistiin ikävä uutinen, 
jonka mukaan Kansallis-
arkisto aloittaa yt-neu-

vottelut. Tämä tieto järkytti minua 
kuten uskoakseni koko arkistoalaa. 
Kansallisarkisto on suomalaisen 
arkistotoiminnan kivijalka, jolla on 
kahden vuosisadan perinteet. Jos 
Kansallisarkisto on vaikeuksissa, 
se ei lupaa ruusuista tulevaisuutta 
muullekaan arkistoalalle. 

Digitalisaatio tuntuu nykyisin olevan 
taikasana, jonka uskotaan ratkai-
sevan kulttuuriperintöorganisaa-
tioiden tulevaisuuden haasteet. 
Kansallisarkiston yt-neuvottelujen 
perusteluissakin todettiin, että 
”Kansallisarkiston toiminta digita-
lisoituu, ja digitaaliset palvelut ovat 
jatkossa ensisijainen palvelukanava.” 

Suhtaudun itse digitalisaatioon 
hyvinkin positiivisesti, ja esimerkiksi 
oma organisaationi, Musiikkiarkisto, 
alkoi digitoida äänitteitä jo yli kaksi-
kymmentä vuotta sitten. Vaikka Mu-
siikkiarkisto on pieni toimija, meillä 
on digitaalisessa muodossa olevia 
aineistoja jo yli 50 teratavua.

Olen myös ollut erittäin aktiivisesti 
mukana kansainvälisessä Time Ma-
chine -hankkeessa, jonka tavoittee-
na on kehittää innovatiivisia ratkai-
suja, joilla Euroopan kulttuuriperin-
töaineistot voidaan saattaa laajassa 
mitassa digitaaliseen muotoon. 
Time Machinessa myös kehitetään 
työkaluja, joiden avulla digitoituja 
aineistoja voidaan tutkia ja visu-
alisoida uusilla tavoilla esimerkiksi 
tekstin- ja hahmontunnistusta sekä 
3D-mallinnusta hyödyntäen.

Digitaalisessa muodossa olevat 
aineistot parantavat kulttuuriperin-
töaineistojen saatavuutta, edistävät 
tasa-arvoa ja tarjoavat uudenlaisia 
mahdollisuuksia tutkimukselle. Mut-
ta silloin kun puhutaan erityisesti 
yksityisarkistoaineistoista, digi-
taalisuus ei ole ratkaisu kaikkeen 
eivätkä digitaaliset palvelut saa olla 
ainoa tapa palvella tutkijoita ja mui-
ta aineistoista kiinnostuneita. 

Yksityisarkistoaineistot ovat erit-
täin monimuotoisia, jonka seurauk-
sena niiden digitointi on hidasta ja 
kallista. On aivan eri asia massadigi-
toida A4-kokoista asiakirja-aineistoa 
kuin esimerkiksi videokokoelmaa, 
joka sisältää kymmeniä erilaisia 
videoformaatteja. Mikäli ajateltaisiin, 
että myös yksityisarkistoaineistojen 
osalta digitaaliset palvelut olisivat 
jatkossa ensisijainen palvelukanava, 
merkittävä osa aineistoista olisi vaa-
rassa jäädä tutkimuksen ja pahim-
massa tapauksessa jopa säilytyksen 
ulkopuolelle, sillä kaikkien aineis-
tojen digitointi vaatisi valtavasti 
resursseja. 

Ja vaikka kaikki keskeiset yksityi-
set arkistoaineistot pystyttäisiinkin 
siirtämää digitaaliseen muotoon, ne 
eivät silti olisi monissa tapauksissa 
saavutettavissa ainoastaan digitaalis-
ten palveluiden välityksellä. Merkit-
tävä osa aineistoista on nimittäin 
tietosuojasääntelyn tai tekijänoi-
keuslain perusteella käyttörajoi-
tettua. Nykyinen tekijänoikeuslaki 
antaa valtionavustuksen turvin 
toimiville arkistoille oikeuden välit-
tää yleisölle kokoelmissaan olevia, 
tekijänoikeuden alaisia teoksia 
organisaation omissa tiloissa, mutta 

sen sijaan laki ei mahdollista niiden 
välittämistä asiakkaille verkon väli-
tyksellä organisaation ulkopuolelle 
– ei edes vahvaa tunnistautumista 
käyttäen.

Jos ja kun opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö haluaa edistää kulttuuri-
perinnön digitalisaatiota, sen tulisi 
rahoituksen ja toimintaa ohjaavien 
strategioiden lisäksi huolehtia siitä, 
että lainsäädäntö antaa organisaati-
oille riittävästi oikeuksia aineistojen 
käsittelyyn ja käyttöön saattami-
seen. 

Valmisteilla oleva tekijänoikeuslaki 
tuntui ensimmäisen lakiluonnoksen 
perusteella olevan askel oikeaan 
suuntaan, mutta ministeriö taisi pe-
lästyä etujärjestöjen kriittistä palau-
tetta niin paljon, että lakiehdotuk-
sesta karsittiin pois kaikki sellainen, 
mikä ei ollut aivan välttämätöntä 
EU:n DSM-direktiivin kansallisen 
toimeenpanon kannalta. Jatkossa 
lainsäädäntötyössä tulisikin käyttää 
EU-sääntelyn kansallinen liikku-
mavara hyväksi mahdollisimman 
laajasti eikä vain niin suppeasti kuin 
on välttämätöntä, jotta kulttuuripe-
rintöorganisaatioiden toimintaedel-
lytykset turvataan.

Juha
Henriksson

PÄÄKIRJOITUS

Onko digitalisaatio oikotie onneen?
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TAPAHTUMAT

Tiedonhallinnan teemapäivä

Liikearkistoyhdistys järjes-
ti 21.9.2022 webinaarin 
tiedonhallinnan suunnit-
telusta ja toteutuksesta. 

Iltapäivän mittainen tapahtuma 
keräsi 23 osallistujaa, ja lisäksi 
linjoilla oli yhdistyksen koulutus-
toimikunnan jäseniä.

Tiedonhallinnan trendejä

Liikearkistoyhdistyksen monista 
koulutustapahtumista tuttu IITC:n 
Juha Anttila käsitteli esityksessään 
tiedonhallinnan ajankohtaisia tren-
dejä etenkin yritysmaailman näkö-
kulmasta. Hän kertoi viime aikojen 
kokemuksiaan eri projekteista sekä 
näkemyksiään siitä, mihin suuntaan 
ollaan menossa.

Ensimmäiseksi Anttila käsitteli tiet-
tyjä tiedonhallinnan kehittämisen 
sudenkuoppia. Hänen mukaansa 
tiedonhallinnan hankkeet ovat usein 
joko turhan pieniä osaprojekteja 
tai sitten liiankin laajoja, jolloin ne 
eivät välttämättä johda mihinkään 
konkreettiseen.  Anttilan mielestä 
on tärkeää pystyä rajaamaan, mistä 
tiedoista tarkkaan ottaen on kyse, 
sillä hallittavat tiedot, dokumentti-
tyypit ja formaatit ovat usein hyvin 
moninaisia.

Käyttäjillä on yleensä tiedonhallin-
nan osalta erilaisia vaatimuksia, ja 
myös osaamistaso vaihtelee. Kes-
keinen kysymys on, miten eri käyt-
täjäryhmät saadaan ymmärtämään 
tiedonhallinnan merkitys. Tämä ei 
välttämättä helppoa, sillä usein joku 
toinen hyötyy tallennetusta tiedos-
ta kuin se, joka sen on tallentanut. 
Olisikin pystyttävä ratkaisemaan, 
miten voidaan motivoida ja palkita 
niitä, jotka panostavat tiedonhallin-
taan, vaikka he eivät saakaan siitä 
suoraa hyötyä.

Seuraavaksi Anttila käsitteli tie-
donhallintasuunnitelman (THS) 
vaikutuksia. Kun yrityksessä THS 
on kunnossa, niin dokumenttien 
omistajuus on selkeää ja pitkäaikais-
säilytyksessä tarvittavat metatiedot 
syntyvät automaattisesti. THS:n 
tulisi myös varmistaa dokumenttien 
konteksti, niiden luottamuksellisuus 
ja tietosuoja sekä lainsäädännön 
noudattaminen. 

THS määritellään usein Excel-
taulukkona. Yrityksissä taulukossa 
on yleensä selvästi vähemmän 
rivejä kuin julkishallinnon puolella. 
Anttila painotti, että THS:n ei tulisi 
kertoa ainoastaan ideaalitilanteesta, 
vaan sen pitäisi pystyä kuvaamaan 
myös reaalimaailmaa. THS:ssä tulisi 
määritellä säilytysajat ja käyttöoi-
keudet keskeisimmille asiakirjoille 
sekä oletusarvot kaikille prosessien 
tuottamille asiakirjoille. Lisäksi THS-
taulukko täytyisi pystyä siirtämään 
tiedonhallinnan järjestelmään, jotta 
se voisi oikeasti ohjata toimintaa.

Anttilan mielestä paras tapa sitout-
taa käyttäjät tiedonhallinnan kehit-
tämiseen on ottaa heidät mukaan 
esimerkiksi kirjoittamaan yhteisiä 
pelisääntöjä.  Anttila myös painotti, 
että ”helpoimman tavan tehdä joku 
työ pitäisi olla se oikea tapa”. Tässä 
THS auttaa, koska työntekijöiden ei 
enää tarvitse miettiä itse niin paljon, 
vaan esimerkiksi säilytyspaikat ja 
-ajat tulevat THS:stä.

Esityksensä lopuksi Anttila puhui 
tiedonhallinnan hinnasta ja sen 
mittaamisesta. Hintaa voidaan arvi-
oida esimerkiksi laskemalla kustan-
nussäästöjä kuten tietojen haussa 
säästettyä työaikaa. Hyvin toteutet-
tu tiedonhallinta parantaa riskien-
hallintaa esimerkiksi vähentämällä 
virhetilanteita ja varmistamalla 
tietoturvaa ja tietosuojaa. Hyötyjä 
tulee myös sitä kautta, että päällek-
käinen työ vähenee ja toiminnan tai 
palvelun laatu paranee. Tiedonhal-
linan kehittäminen voi luoda myös 
kokonaan uusia toimintamalleja, sillä 
se voi esimerkiksi tehdä sähköisen 
asioinnin mahdolliseksi.

Helsingin kaupungin TOS

Elena Waltari kertoi esityksessään 
Helsingin kaupungin tiedonohjaus-
suunnitelman laatimisesta. TOS:in 
tekeminen oli työlästä, sillä Helsin-
gin kaupungilla on paljon toimialo-
ja, joista monet ovat itsenäisiä, ja 
työntekijöitä on noin 38.000. Siitä 
huolimatta hankkeen myötä saatiin 
muodostettua yksi yhteinen TOS, 
jossa on yli 18.000 riviä. TOS kos-
kee digitaalisessa muodossa olevan 
aineiston lisäksi analogista aineistoa, 

Juha
Henriksson
Arkistonjohtaja
Musiikkiarkisto
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ja se toimii myös arkistonmuodos-
tussuunitelmana. Helsingin kau-
pungin TOS on julkaistu avoimesti 
verkossa1 ja siihen on toteutettu 
rajapinta. 

Helsingin kaupungin sähköistä 
arkistointia alettiin kehittää vuonna 
2012. Tavoitteena oli laatia periaat-
teet sähköisten aineistojen tallen-
tamiseen ja säilyttämiseen sekä 
selkeyttää tietovarantojen säilyt-
tämiseen ja arkistointiin liittyviä 
ohjaus- ja organisointivastuita. Teh-
tävä oli haastavaa, sillä siihen aikaan 
Helsingin kaupungin jokaisella 34 
hallintokunnalla oli oma  AMS. 

Kaksi vuotta myöhemmin syntyi 
sähköisen arkistoinnin toimenpide-
ohjelma. Sen tavoitteita olivat muun 
muassa siirtyminen sähköiseen säi-
lyttämiseen, yhteisen tiedonohjaus-
suunnitelmamallipohjan laatiminen, 
yhteisen tiedonohjausjärjestelmän 
hankkiminen sekä julkisen tiedon 
saatavuuden parantaminen. Yhtenä 
tavoitteena oli myös julkishallinnon 
yhteinen kansallinen säilytyspalvelu.

Sähköisen arkistoinnin hankkeelle 
asetettiin koordinaatioryhmä, joka 
seurasi toimenpideohjelman toteu-
tumista. Koordinaatioryhmälle ra-
portoitiin ohjelman toteutumisesta 
säännöllisesti, ja ryhmän jäsenet 
myös tukivat kehittämisprosessia 
sekä toivat esille näkemyksiään 
oman toimialansa tai muun näkö-
kantansa pohjalta.

Hankkeelle muodostettiin yhtei-
nen tukipalvelu, joka järjesti hal-
lintokuntakohtaisia TOS-työpajoja. 
Tukipalvelu myös opasti esimerkiksi 
tehtäväluokituksen tarkastelussa 
sekä tiedonohjaussuunnitelman laa-
timisessa. Hallintokuntien TOS-työn 
edistämiseksi perustettiin lisäksi 

1 https://tiedonohjaus.hel.fi

hallintokuntien TOS-yhteyshenki-
löiden verkosto, jonka toimintaa 
tukipalvelu koordinoi.

Waltarin mukaan tukipalvelun rooli 
oli merkittävä, sillä joissakin osapro-
jekteissa ei ollut riittävää osaamista 
TOS:in laatimiseen ja jopa tauluk-
kolaskennan käyttökin oli haastavaa. 
Tämä näkyi myös tukipalvelussa 
toimivien määrässä, joka kasvoi 
hankkeen aikana yhdestä henkilöstä 
kahdeksaan.

Tehtäväluokitusta käsiteltiin omassa 
työryhmässään, joka teki tiedon-
ohjaussuunnitelman rakenteeseen 
vaikuttavia tehtäväluokkalinjauk-
sia. Luokituksen laatimista varten 
hankittiin konsultti. Lopputuloksena 
syntynyt Helsingin kaupungin tehtä-
väluokittelu perustuu kuntien yhtei-
seen tehtäväluokitukseen kahdelta 
ylimmältä tasoltaan.

Waltari totesi kokemustensa perus-
teella, että TOS-projektiin tulee 
varata paljon aikaa: ”Kertokaa arvio 
vähintään kolmella! Varsinkin jos 
prosesseja ei ole valmiiksi kuvattu, 
niin aikaa menee todella paljon.” 
Hän jatkoi, että toisinaan haetaan 
TOS:n tekijää kolmen kuukauden 
määräajaksi: ”se on kyllä ihan tu-
hoon tuomittu!”

Tärkeää on erottaa toisistaan oh-
jaus- ja toimeenpanovastuut. Suu-
rissa organisaatioissa vastuut ovat 
jakautuneet useille viranhaltijoille, 
joten on tärkeää varmistaa, ettei 
vastuissa ole katvealueita. On myös 
varmistuttava käytännön toteu-
tuksen tasosta: kuka tekee ja kuka 
vain olettaa jonkun toisen tekevän? 
Lisäksi sitoutuminen ”oman toimen 
ohella” hankkeeseen voi käytännös-
sä olla haastavaa.

Waltarin mukaan sähköisessä 
muodossa säilyttäminen toteutui 

Helsingissä vain osittain, vaikka esi-
merkiksi uusi tiedonhallintalaki on 
nopeuttanut prosessia. Kaupungilla 
on käytössä valtavasti tietojärjes-
telmiä. Vaikka niitä onkin onnistuttu 
karsimaan, niin vieläkin on jäjellä 
660 järjestelmää, joihin kaikkiin 
tarvittaisiin toimintona sähköinen 
säilyttäminen. Waltari totesi, että 
tämä ei ole helppoa,  – siinäkään 
tapauksessa että järjestelmä on 
Sähke2 -määritysten mukainen.

Helsingissä lähdettiin kehittämään 
tiedonohjauksen järjestelmää itse, 
käyttäen avoimia menetelmiä ja 
avoimen koodin ratkaisuja. Waltari 
piti tätä onnistuneena ratkaisuna, 
varsinkin kun markkinoilta ei löyty-
nyt kaupungin tarpeisiin vastaavaa 
järjestelmää. Kaiken lisäksi 38.000 
käyttäjän valmiit ratkaisut olivat 
taloudellisesti liian kalliita.

Waltarin kokemusten mukaan ke-
hittämishankkeissa koulutuksen ja 
ohjauksen on oltava riittävän yksi-
kertaisesta ja laajaa – niin sanottua 
rautalankamallia kannattaa käyttää. 
Mutta myös syventävää koulutusta 
tarvitaan niille, jotka ovat enemmän 
tekemisissä tiedonohjauksen kanssa. 
Waltari myös kehoitti miettimään 
tiedonhallinan kehittämisen oikeaa 
tarkkuustasoa: "nippelitasolle on 
turha mennä, jos kukaan ei hyödyn-
nä nippeleitä.” 

Waltari summasi esityksensä lo-
puksi Helsingin kaupungin kehittä-
mishankkeen onnistumiset. Niistä 
merkittävin on se, että tiedonoh-
jaussuunnitelma on saatu laadittua 
melko kattavalla tasolla. Kaupungilla 
on yhteinen tehtäväluokitus, TOS 
on julkaistu, koulutusta on tarjol-
la ja TOS:ia myös hyödynnetään 
organisaatiossa. Tiedonohjaussuun-
nitelman laadintaa tuetaan erilaisilla 
metatietojen määrittelyyn liittyvillä 
säännöillä. Lisäksi tietojen integ-
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rointi eri järjestelmiin tulee jokai-
sen projektin myötä helpommaksi. 
Kaikessa ei kuitenkaan ole täysin 
onnistuttu, vaan kehitettävää on 
vielä jäljellä. Waltari muun muassa 
totesi, ettei tiedonohjaussuunni-
telman laatiminen ratkaise varsi-
naisten prosessien kehittämiseen 
liittyviä tarpeita. Hän lisäsi, että ”jos 
asiakirjahallinta kehittäisi prosesseja, 
niistä tulisi liian byrokraattisia”. 

THL:n tiedonhallinnan ke-
hittäminen

Janne Levo toimii Nixun Digi-
taalisen identiteetin neuvonanta-
jayksikön vetäjänä. Hän yhdistää 
omassa työssään eri liiketoiminta-
funktioiden vastuuhenkilöitä, jotta 

löydettäisiin yhteinen päämäärä 
kokonaisarkkitehtuurin keinoin. 
Toiminnan kantavana ajatuksena on, 
että asianmukainen tiedonhallinta 
luo perustan laadukkaille tietotur-
vakokonaisuuksille. 

Levo totesi, että tietoturvan to-
teuttaminen vaatii ymmärryksen 
yrityksen kokonais- ja informaa-
tioarkkitehtuurista, sillä muuten 
toimenpiteiden kohdistaminen 
oikeisiin paikkoihin on haastavaa. 
Levon mukaan uusi tiedonhallintala-
ki on luonut toimintaan struktuuria: 
”Vaikka tiedonhallintalaki on tehty 
julkiselle sektorille, siitä on hyötyä 
myös yksityisellä sektorilla, sillä 
tiedonhallintalautakunta on luonut 
hyviä materiaaleja.”

Nixu ja THL käynnistivät alkusyk-
systä 2021 projektin, jonka tarkoi-
tuksena oli selvittää THL:n nykytila 
tiedonhallintalain vaatimuksiin näh-
den. Hanke sisälsi sekä tiedonhal-
lintaan että tietoturvavaatimuksiin 
liittyviä aiheita. 

Tiedonhallintalaki on niin laaja, että 
THL:ssä projektin ensimmäisessä 
vaiheessa täytyi miettiä, miten työ 
tulisi kohdentaa. Ensin oli tarkoi-
tuksena määritellä nimenomaan 
tietoturvatoimenpiteet, mutta no-
peasti huomattiin, että ennen kuin 
päästään niin pitkälle, täytyy määri-
tellä prosessit ja muita tiedonhal-
lintamalliin liittyviä asioita. Projektin 
aikana käytiin läpi olemassa oleva 
runsas dokumentaatio, jota täyden-

Tiedon elinkaari THL:ssä. Kuva: THL.
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nettiin haastattelujen avulla, jotta 
saatiin selville, miten dokumentaa-
tio oli organisaatiossa jalkautettu.

Levo totesi, että THL on organisaa-
tiona ”historiansa tulos”, joten se 
sisältää tietynlaisia ”siiloja” aikai-
sempien organisaatioiden takia. Sen 
seurauksena yhtiössä ei ole käytös-
sä yhtenäisiä, koko organisaation 
leikkaavia toimintatapoja tai pro-
sesseja. Levo myös lisäsi, että THL:n 
työmäärään nähden sen henkilö-
resurssit ovat hyvin ohuet. 

Levon mukaan on tavallista, että 
tiedon elinkaaren loppupää eli 
pitkäaikaissäilytys ja arkistointi jää 
kokonaisuudessa sivualalle. Tä-
män seurauksena saatetaan jopa 
jokin tietty tietojärjestelmä jättää 
elämään, vaikka sillä ei olisi enää 
muuta tehtävää kuin aineiston säi-
lyttäminen.

Levo nosti esityksessään esiin 
tärkeitä kysymyksiä. Vaikka tiedon 
elinkaari olisi periaatteessa hyvin 
määritelty, täytyy myös tietää miten 
määritykset ohjaavat käytännössä 
koko organisaatiota ja kaiken sen 
tiedon elinkaarta? Vaikka tiedon-
hallinnan malliin kirjattaisiin johdon 
vastuut, niin niiden toteutuminen ei 
tapahdu pelkällä kirjauksella. Haas-
teena tiedonhallinnan kehittämises-
sä on lisäksi se, että informaatioark-
kitehdit katsovat asioita ”helikop-
terista”, kun taas asiakirjahallinta 
tarkastelee asioita hyvinkin tarkalla 
tasolla. Miten saadaan nämä kaksi 
ryhmää puhumaan samaa kieltä?

Nokian ja Metsä Groupin 
tiedonhallinta

Liikearkistoyhdistyksen puheenjoh-
tajan Mikko Hyvärisen esityksessä 
kuvattiin, miten kahden suuryri-
tyksen, Nokian ja Metso Groupin, 

tiedonhallintaa toteutetaan tänä 
päivänä. Hyvärinen myös pohti yhti-
öiden yhtäläisyyksiä ja eroja tiedon-
hallinnan näkökulmasta.  

Nokian 90.000 työntekijästä vain 
pieni osa työskentelee Suomes-
sa, kun taas Metsä Groupin noin 
10.000 työntekijästä merkittävä 
enemmistö on Suomessa. Yri-
tyskulttuurin puolesta Metsä on 
suomalaisempi, kun taas Nokia on 
”tieto-orientoituneempi” ja kan-
sainvälisempi. Hyvärinen totesi, että 
edellä mainituilla seikoilla on merki-
tystä näiden yritysten dokumentin-
hallinnan ja arkistoinnin ymmärtä-
misen kannalta.

Hyvärisen mukaan Nokiassa on 
paljon työntekijöitä, jotka joutuvat 
pohtimaan henkilötietojen suojaa 
ja esimerkiksi määräaikaista hä-
vittämistä. Dokumentinhallinta ja 
arkistointi nojaa vahvasti ISO9000 
laatuvaatimuksiin, ja lisäksi yhtiöllä 
on oma politiikka.  Asiaa hankaloit-
taa se, että tietosuojalainsäädän-
tö on eri maissa erilaista. Lisäksi 
yrityskaupat ovat tuoneet haasteita, 
sillä niiden myötä tietojärjestelmien 
määrä on lisääntynyt paljon. Jär-
jestelmien yhdenmukaistamiseen 
dokumentinhallinnan ja arkistoinnin 
näkökulmasta voi mennä vuosikau-
sia.

Nokiassa ei ole yhteistä tiedonhal-
lintasuunnitelmaa, vaan dokumen-
tinhallintaa ja arkistointia on viety 
eteenpäin muulla ohjeistuksella. Vas-
tuu säilytysaikojen määrittelystä on 
vaihdellut yhtiön historian aikana 
lakiosaston ja laatujohdon kesken. 
Hyvärinen totesi, että Nokiassa 
on jatkumo dokumentinhallinnon 
ja arkistoinnin osalta 1990-luvulta 
alkaen, eikä suurille muutoksille ole 
ollut tarvetta, vaikka GDPR onkin 

tuonut mukanaan kehittämistä ja 
parannuksia.

Metsä Groupissa dokumentinhal-
linta ja arkistointi on ollut kirjavaa, 
mihin vaikuttaa ennen kaikkea eri 
liiketoiminta-alueiden ja tehtai-
den itsenäisyys, jonka seuraukse-
na paikalliset toimintatavat ovat 
hallinneet tiedon käsittelyä. Liike-
toimintakohtainen ohjeistus on 
ollut vähäisempää, ja monia ohjeita 
ja määräyksiä on päivitetty har-
vemmin kuin Nokiassa. Hyvärisen 
mukaan Metson ylemmän johdon 
tahtotila on kuitenkin muuttunut, 
minkä seurauksena halutaan muun 
muassa kehittää laatujohtamista 
sekä harmonisoida dokumentinhal-
lintaa ja arkistointia yhtymätasolla.

Hyvärisen mielestä molempien 
yhtiöiden tiedonhallintaa voidaan 
kehittää samojen vaatimusten mu-
kaan, sillä keskiössä ovat samat tun-
netut tietojärjestelmät kuten SAP, 
SharePoint ja Confluence. Nämä 
järjestelmät toimivat usein myös 
arkistointijärjestelminä, eikä tietoja 
lähtökohtaisesti migroida muualle. 
Metsoa ja Nokiaa yhdistää myös se, 
että kummallakin on suuret pape-
riarkistot. 

Tietoja Liikearkistoyhdistyksen tulevis-
ta koulutustapahtumista julkaistaan 
yhdistyksen verkkosivuilla: https://www.
liikearkistoyhdistys.fi
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Arkistoyhdistyksen 
perinteinen syyssemi-
naari oli tänä vuonna 
myös yhdistyksen 

75-vuotisjuhlaseminaari, jonka 
teemana oli "Arkistot ja vas-
tuullisuus". Seminaarin teemaa 
käsiteltiin esityksissä monipuoli-
sesti esimerkiksi lainsäädännön, 
varautumisen ja kestävän kehi-
tyksen näkökulmista. Hybridi-
mallilla järjestetty tapahtuma 
keräsi noin 80 osallistujaa, jois-
ta puolet saapui paikan päälle 
Tieteiden talolle ja loput osallis-
tuivat etäyhteyden välityksellä. 
Varsinaisen seminaariosuuden 
päätyttyä järjestettiin cocktail-
tilaisuus, jossa päästiin juhlimaan 
vapaamuotoisesti Arkistoyhdis-
tyksen merkkivuotta.

Arkistointiin vaikuttava 
lainsäädäntö

Opetus- ja kulttuuriministeriön 
hallitusneuvos Katariina Simonen 
kertoi esityksessään arkistolain uu-
distamisesta, jonka taustalla on jul-
kisen sektorin toimintaympäristön 
kehitys, digitalisaatio ja muuttuva 
lainsäädäntö kuten tiedonhallintola-

ki ja tietosuojalainsäädäntö. Uudis-
tuksen yhteydessä tullaan päivittä-
mään arkistolaki, Kansallisarkistosta 
annettu laki sekä laki yksityisten 
arkistojen valtionavusta.

Lainsäädäntötyö käynnistyi syksyl-
lä 2021. Sitä ennen oli jo julkaistu 
Arkistolain esiselvitys -työryhmän 
juridis-tekninen selvitys sekä pro-
fessori Laura Kolben skenariotyö 
”Asiakirjallinen kulttuuriperintö 
tulevaisuudessa ja arkistolain uudis-
taminen”.

Lainsäädännöllä on kyettävä oh-
jamaan arkistointia tavalla, jolla 
varmistetaan asiakirjallisen kulttuu-
riperinnön säilyminen ja saatavuus. 
Uudessa arkistolaissa säädellään 
vain ja ainoastaan siitä, mikä ei tule 
tiedonhallintalain kautta hoidettua. 
Tiedon elinkaarta käsitellään yhtenä 
kokonaisuutena eli arkistoinnin 
edellytykset otetaan huomioon jo 
alkuperäisen käyttötarkoituksen 
aikana.  Arkistolain sekä tiedonhal-
lintalain, julkisuuslain ja tietosuoja-
sääntelyn yhteensovittaminen alkaa 
tammikuussa 2023. 

Simosen mukaan Kansallisarkistosta 
annettuun lakiin tullaan siirtämään 
nykyisestä arkistolaista katseluyh-
teydestä säätäminen sekä yksityisiä 
arkistoja käsittelevät asiat. Uuteen 
lakiin tulee myös sähköisen arkis-
toinnin kehittämisen nimenomainen 
toimivalta sekä Kansallisarkiston 
toimipaikoista päättäminen.

Lakiuudistukseen niveltyy myös 
Kansallisarkiston sähköisten palve-
luiden kehittäminen. Millä edelly-
tyksellä julkisen sektorin aineistoja 
voidaan siirtää Kansallisarkiston 
sähköiseen palveluun entistä laa-
jemmin? SAPA-palvelun kehittämi-
nen käynnistyy valtionvarainminis-
teriön tuottavuushankkeena ensi 
vuonna. Simosen mukaan lakiuudis-
tukset tullaan viemään eduskuntaan 
viimeistään alkukeväästä 2024.

Ministeriössä on myös käynnistetty 
yksityisarkistotoimintaa koskeva 
strategiatyö, jonka on tarkoitus olla 
julkaisuvalmis viimeistään vuoden 
2023 alkupuolella. Taustalla on 
muuttunut toimintaympäristö, joka 
edellyttää toiminnan ja palveluiden 
kehittämistä ja yhteistyötä. Lisäksi 
talouden reunaehtojen takia on 
lisättävä suunnitelmallisuutta ja uu-
sien rahoituslähteiden kartoittamis-
ta. Simonen painotti, että kyseessä 
ei ole yksityisen arkiston strategia, 
vaan yksityisarkistotoiminnan stra-
tegia. Jokainen toimija laatii sitten 
sen pohjalta tarvittaessa oman 
strategiansa.

Oman esitykseni aiheena oli tie-
tosuoja ja tekijänoikeudet.  Arkis-
toaineistojen avoin saatavuus lisää 
merkittävällä tavalla niiden käyttö-
mahdollisuuksia sekä esimerkiksi 
yhdenvertaisuutta. Toisaalta kes-
keinen osa esimerkiksi yksityisissä 
arkistoissa olevista aineistoista 
sisältää henkilötietoja tai tekijänoi-

TAPAHTUMAT

Arkistot ja vastuullisuus
Juha
Henriksson
Arkistonjohtaja
Musiikkiarkisto
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keuden alaista materiaalia, mikä ra-
joittaa niiden saatavuutta ja käyttöä.

Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia 
tunnistettuun tai tunnistettavissa 
olevaan luonnolliseen henkilöön 
liittyviä tietoja. Henkilö voidaan 
tunnistaa muutenkin kuin nimen 
perusteella – esimerkiksi valokuva, 
jossa henkilön kasvot näkyvät, on 
henkilötieto. 

Tietosuoja-asetusta sovelletaan 
henkilötietojen käsittelyyn, joka on 
osittain tai kokonaan automaattis-
ta, sekä sellaisten henkilötietojen 
käsittelyyn muussa kuin automaatti-
sessa muodossa, jotka muodostavat 
rekisterin osan.  Ammattimaisesti 
hoidetut arkistokokoelmat muo-
dostavat tyypillisesti jäsennellyn 
tietojoukon eli EU:n tietosuoja-ase-
tuksen mukaisen rekisterin.

Henkilötietoja saa käsitellä, kun 
tutkimusaineistojen, kulttuuriperin-
töaineistojen sekä näiden kuvailu-
tietoihin liittyvien henkilötietojen 
käsittely arkistointitarkoituksessa 
on tarpeen ja oikeasuhtaista sillä 
tavoiteltuun yleisen edun mukai-
seen tavoitteeseen ja rekisteröidyn 
oikeuksiin nähden. Tarpeellisuus 
tarkoittaa sitä, että aineistoilla on 
oltava tutkimuksellista tai kulttuu-
riperintöön liittyvää arvoa. Oikea-
suhtaisuus puolestaan viittaa siihen, 
että kulttuuriperintöön liittyvää ja 
tutkimuksellista merkitystä punni-
taan suhteessa henkilöiden oikeuk-
siin ja käsittelystä mahdollisesti 
aiheutuviin riskeihin.

Kirjastojen, arkistojen ja museoiden 
yhteinen juridiikkaryhmä on jul-
kaissut suosituksen henkilötietoja 
sisältävien aineistojen käsittelystä 

kulttuuriperintöorganisaatioissa1. 
Henkilötietojen käsittelyyn ei voi 
antaa mitään kaiken kattavia toi-
mintaohjeita, vaan käsittelyn tar-
peellisuus ja oikeasuhtaisuus täytyy 
määritellä jokaisen aineiston koh-
dalla erikseen.

Aineistojen järjestäminen ja luette-
lointi on yksi tärkeimmistä keinois-
ta, joiden kautta voidaan toteuttaa 
tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. 
Tässä yhteydessä arvioidaan, onko 
aineistolla tutkimuksellista tai 
kulttuuriperintöön liittyvää pysy-
vää säilytysarvoa sekä tunnistetaan 
henkilötietoja sisältävät aineistot ja 
määritellään niiden tulevan käytön 
edellytykset.

1 https://musiikkiarkisto.fi/kam/wp-
content/uploads/2020/10/Tietosuoja-
KAM-sektorilla-v1_1.pdf

Arkistoyhdistyksen syysseminaari järjestettiin perinteiseen tapaan Helsingissä Tieteiden talolla. Suomen 
kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeri Eeva Furmanin aiheena oli "Kestävä kehitys, kulttuuriperin-
tö ja kulttuurinen kestävyysmurros". Kuva: Tenho Kokkonen.
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Tietosuojaan liittyvät intressit ja 
riskit heikkenevät ajan mittaan, kun 
taas aineistojen tutkimuksellinen 
ja kulttuuriperintöön liittyvä mer-
kitys yleensä kasvaa ajan kuluessa.  
Aineistolle määriteltävät käyttö-
rajoitukset ovatkin parempi keino 
sovittaa yhteen kulttuuriperintö-
tehtävään ja henkilötietojen suojaan 
liittyvät eri näkökulmat kuin se, 
että henkilötietoja sisältävä aineisto 
hävitettäisiin. 

Toisena aihepiirinä käsittelin teki-
jänoikeuksia. Teokseksi katsotaan 
mikä tahansa luovan työn tulos, 
joka on sen verran omaperäinen, 
ettei joku toinen tekisi täysin sa-
manlaista. Määrittely on siis lavea, 
minkä seurauksena varsinkin yksi-
tyisarkistoissa on runsaasti tekijän-
oikeuden alaista aineistoa. Teoskyn-
nyksen vaatimukset kuitenkin vaih-
televat jonkin verran eri aineistoilla: 
esimerkiksi runot tai sävellykset 
saavat suojan lähes poikkeuksetta, 
kun taas valokuvilla teoskynnys on 
usein korkeammalla. 

Tekijänoikeuden lisäksi on otettava 
huomioon lähioikeudet, joita ovat 
esimerkiksi esittävän taiteilijan oi-
keudet, äänite- ja elokuvatuottajan 
oikeudet sekä valokuvan suoja. Lä-
hioikeussuoja syntyy automaattises-
ti esityksen, tallennuksen, valokuvan 
tai muun tuotoksen tekohetkellä. 
Tekijänoikeus on voimassa 70 vuot-
ta tekijän kuolinvuoden päättymi-
sestä, kun taas lähioikeuksien suoja 
on teoksen lajista riippuen 50 tai 70 
vuotta tekohetkestä.

Tekijänoikeuslaki antaa arkistoille 
tiettyjä oikeuksia valmistaa kappa-
leita ei-kaupallisissa tarkoituksissa 
esimerkiksi säilyttämistä tai koko-
elman hallintaa varten. Lisäksi laki 
sallii teoksen välittämisen asiakkaille 
laitoksen omissa tiloissa. Huomatta-
koon, ettei tekijänoikeuslaki nykyi-

sessä muodossaan salli digitoitujen 
tekijänoikeuden alaisten aineistojen 
levittämistä verkon välityksellä – 
ei edes vahvaa tunnistautumista 
käyttäen.

Tekijänoikeuslakia ollaan parhail-
laan uudistamassa EU:n DSM-
direktiivin vaatimusten pohjalta. 
Valitettavasti lakiin ollaan näillä 
näkymin tekemässä vain direktiivin 
kannalta välttämättömiä muutoksia, 
eikä lakiehdotuksessa ole mukana 
esimerkiksi sellaisia kulttuuriperin-
töorganisaatioiden toimintaedelly-
tyksiä parantavia uudistuksia, jotka 
direktiivin kansallinen liikkumavara 
olisi sallinut. Muun muassa kau-
pallisesta jakelusta poistuneiden 
teosten käyttöä on lakiehdotuk-
sessa tarpeettomasti vaikeutettu, 
sillä esimerkiksi yksityisen henkilön 
ainutkertaisen kirjeen voisi tarjota 
ehdotetun lakipykälän perusteel-
la käyttöön vasta sen jälkeen, kun 
kirjeen kirjoittaja on kuollut.

Digitaalinen pitkäaikaissäi-
lyttäminen

CSC:n Kimmo Koivunen tarkasteli 
esityksessään digitaalisten aineisto-
jen säilyvyyttä kestävyyden ja varau-
tumisen näkökulmista. Digitaalisen 
pitkäaikaissäilyttämisen tarkoituk-
sena on säilyttää aineistot eheinä, 
autenttisina ja käyttökelpoisina 
useiden vuosikymmenien tai sato-
jen vuosien ajan, mikä mahdollistaa 
niiden hyödyntäminen tuleville su-
kupolville. Koivunen korosti jatku-
vuussuunnitelman merkitystä, sillä 
toiminnan elinkaari ylittää kaikkien 
toteutuksen osakokonaisuuksien 
käyttöajan. 

PAS-palveluissa on varauduttu mo-
nenlaisiin digitaaliseen aineistoihin 
kohdistuviin uhkiin. Esimerkiksi säi-
lytysmedian vikoihin ja vanhentumi-
seen varaudutaan sillä, että datasta 

on useampi kopio erilaisilla medioil-
la ja niitä virkistetään säännöllisesti. 
Toimittajakohtaisiin vikoihin on 
puolestaan varauduttu tekemällä 
datasta kopioita eri toimittajien 
järjestelmiin ja pitämällä ratkaisut 
mahdollisimman avoimina. Dataa 
hallinnoidaankin aina vähintään kah-
dessa järjestelmässä. 

Luonnonkatastrofien ja muihin 
sijaintiin liittyvien uhkien takia 
säilytys toteutetaan maantieteelli-
sesti hajautettuna. Pahantahtoisiin 
käyttäjiin puolestaan varaudutaan 
varmentamalla säilytystä niin sano-
tulla pimeällä arkistolla.

Koivunen korosti, että säilyttäminen 
on aktiivista toimintaa.  Aineisto-
jen laatu tulee tarkistaa jo ennen 
kuin ne viedään säilytykseen, ja 
niiden eheyttä tarkkaillaan jatku-
vasti. Eheyden palauttaminen onkin 
normaalia palvelutoimintaa. Laittei-
den elinkaaren hallinta on tärkeää, 
ja esimerkiksi levy- ja nauharikoista 
toipumisen tulee olla osa perustoi-
mintaa. PAS-toiminnan keskiössä on 
myös palvelua hyödyntävien orga-
nisaatioiden toiminnan tukeminen. 
PAS-palvelut julkaisee vuosittain 
laatupoikkeamista raportin.CSC 
on myös laskenut PAS-palveluiden 
hiilijalanjäljen. Laskelmien mukaan 
suurin osa hiilijalanjäljestä syntyy jo 
palvelussa käytettävän teknologian 
valmistusvaiheessa. 

Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen toimikunnan 
pääsihteeri Eeva Furman käsitteli 
esityksessään teemaa paitsi yleisel-
lä tasolla, myös kulttuuriperinnön 
näkökulmasta. Kestävän kehityksen 
työtä ohjaa vuonna 2015 YK:ssa 
sovittu kestävän kehityksen globaali 
toimintaohjelma, josta käytetään ni-
meä Agenda2030. Se sisältää 17 ta-
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voitetta, jotka maiden tulisi yhdessä 
saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.

Furman painotti, että Agenda2030:n 
tavoitteet liittyvät toisiinsa ja niitä 
tulisi viedä yhdessä eteenpäin, 
sillä jos keskitytään kehittämään 
vain tiettyä tavoitetta, se voi viedä 
jotakin toista tavoitetta taaksepäin. 
Furman lisäsi, että me elämme ant-
roposeenia, uutta geologista aika-
kautta, jossa ihmiskunnan vaikutus 
kohdistuu koko maapalloon. 

Suomi on menestynyt hyvin sekä 
kestävän kehityksen että onnelli-
suuden mittareiden osalta, mutta 
silti suomalaisten henkilöä kohden 
laskettu ekologinen jalanjälki on 
varsin suuri. Yksikään maa ei ole-
kaan vielä onnistunut saavuttamaan 
korkeaa hyvinvointia kestävällä 
tavalla. Furmanin mukaan tarvitaan 
laajaa yhteiskunnallista järjestelmä-
tason radikaalia muutosta eli ns. 
kestävyysmurrosta. Kulttuurinen 
murros on osa tätä kestävyysmur-
rosta, johon liittyy ihmisen luonto-
suhteen uudelleenmäärittäminen. 

Furman lainasi dosentti Katriina 
Siivosta, joka on todennut, että 
traditionaalisella tavalla mielletty 
kulttuuriperintö ei tuota kulttuu-
rista kestävyysmurrosta. Siivonen 
on käyttänyt termiä ”tulevaisuuspe-
rintö”, joka on ajatus uudenlaisesta 
kulttuuriperinnön muodosta, jonka 
tarkoitus on rakentaa kestävää tule-
vaisuutta auttamalla ihmisiä kehit-
tämään taitoja ja toimintaa, joiden 
avulla he voisivat yhdessä muiden 
kanssa muuntaa kulttuuria asettu-
maan luonnon kantokyvyn rajoihin. 
Perimmäisenä tarkoituksena on siis 
muuttaa kulttuuria, ei ainoastaan 
säilyttää sitä.

Tulevaisuusperintö perustuu aineet-
tomalle kulttuuriperinnölle, joka 
koostuu maailmankuvista, luonto-

suhteista, taidoista, tavoista ja toi-
minnasta. Siivosen mukaan kulttuu-
rin avulla on mahdollista tavoittaa 
syvimmältä tasolta ja voimakkaim-
min vaikuttavia vipuvaikutuskohtia, 
joilla erilaisia toimia on mahdollista 
kohdentaa kulttuurisen kestävyys-
murroksen toteuttamiseksi askel 
askelelta.

Agenda2030-tavoitteita vauhdittaa 
Suomen kestävän kehityksen toimi-
kunta, joka on laatinut oman stra-
tegiansa vuosille 2022–2030. Sen 
teemana on ”Luonnon kantokyvyn 
turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti 
vastuullinen Suomi”.

Seminaarissa kuultiin myös Kan-
salliskirjaston Susanna Eklundin 
ja Kansallisarkiston Kristiina Lai-
neen esitykset, jotka kertoivat siitä, 
minkälaisia toimenpiteitä näissä 
kulttuuriperintöorganisaatioissa on 
tehty viime vuosina kestävään kehi-
tykseen liittyen.

Susanna Eklund toimii Kansalliskir-
jaston kestävän kehityksen työryh-
män puheenjohtajana, joka aloitti 
työnsä 2020. Vuotta myöhemmin 
julkaistiin Kansalliskirjaston kes-
tävän kehityksen ohjelma vuosille 
2021–2030. Sen taustalla on Helsin-
gin yliopiston strategia 2021–2030 
sekä opetus- ja kulttuuriministeriön 
linjaukset. Kansalliskirjaston toi-
mintaan kestävän kehityksen saralla 
liittyy myös yhteistyö monien kan-
sallisten ja kansainvälisten yhteis-
työverkostojen ja organisaatioiden 
kanssa. Kestävä kehitys on yhtenä 
teemana mukana esimerkiksi Digi-
taalisen kulttuuriperinnön pyöreäs-
sä pöydässä ja Digime-verkostossa.

Kansalliskirjaston perustoiminta tu-
kee kestävää kehitystä useiden tee-
mojen (SDG) osalta. Eklund mainit-
si muun muassa tutkimuskirjaston 
toiminnan ja Finna Luokkahuoneen 
(SDG4), Finnan ja yhteentoimivuus-
palvelut (SDG9), avoimen tiedon 

Vasemmnalta Vuoden arkistoteko -kunniamaininnan vastaanottanut 
Kati Saltiola (Digitalia/Xamk) sekä Vuoden arkistoteko -palkittuun 
Romano Mission yhdistysarkiston luovutukseen osallistuneet Risto 
Blomster (SKS), Tuula Åkerlund (Romano Missio) ja Pia Kara (Roma-
no Missio). Kuva: Mervi Limnell.
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ja kansalliset digitaalisen palvelut 
(SDG10) sekä Kansalliskirjaston 
keskeisen roolin eri verkostoissa 
(SDG17).

Eklund lisäsi, että Kansalliskirjaston 
kestävyystyötä pitää arvioida eri 
toimintatasojen näkökulmasta, joita 
ovat 1) kansallinen ja kansainvälinen 
taso, 2) asiakkaiden ja käyttäjien 
näkökulma ja tarpeet, sekä 3) oman 
toiminnan taso.

Digitaalisuudella on kahtalainen 
ekologinen vaikutus: se vähentää 
esimerkiksi matkustamista, paperin 
kulutusta ja tilojen tarvetta, mutta 
toisaalta tietojärjestelmät kuluttavat 
energiaa ja laitteistoilla on ekologi-
nen jalanjälki. Eklund viittasi Evan-
gelia Paschalidoun (2021) tutkimuk-
seen, jossa esitetään riittävyyden 
näkökulma digitaaliseen kulttuu-
riperintöön. Mikä on digitaalisen 
säilyttämisen ja jakamisen laadun 
sekä määrän riittävä taso suhtees-
sa säilyttämisen tavoitteisiin sekä 
aineistojen käyttäjien tarpeisiin ja 
heidän kokemaansa arvoon? 

Esityksensä lopuksi Eklund painotti, 
että jokaisen teot ja valinnat voivat 
olla merkityksellisiä. Kenenkään ei 
kuitenkaan tarvitse tietää ja osata 
kaikkea, vaan omien mahdollisuuk-
sien rajoissa toimiminen riittää. 
Yhdessä tekemällä saadaan ihmeitä 
aikaan!

Kansallisarkistossa on Kristiina 
Laineen mukaan kestävän kehityk-
sen 17 teemasta valittu erityisiksi 
tavoitteiksi viisi, jotka ovat rauha, 
oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto 
(SDG16), hyvä koulutus (SDG4), 
ihmisarvoista työtä ja talouskasvua 
(SDG8), ilmastotekoja (SDG13) 
sekä yhteistyö ja kumppanuus 
(SDG17). Näitä tavoitteita Kan-
sallisarkistossa voidaan edistää 
esimerkiksi digitalisaation ja avoi-

men datan avulla, yhteistyöllä sekä 
parantamalla toimitilatehokkuutta. 

Kansallisarkisto pyrkii omassa 
toiminnassaan paitsi vähentämään 
hiilijalanjälkeä, myös lisäämään 
hiilikädenjälkeä, jolla tarkoitetaan 
tuotteen, prosessin tai palvelun 
ilmastohyötyjä eli päästövähennys-
potentiaalia käyttäjälle. 

Kansalliskirjasto on myös ollut 
mukana Kaveri virastot -hankkees-
sa, joka sai Kaiku-hankerahoituksen. 
Sen puitteissa on järjestetty muun 
muassa tapahtumia ja työpajoja 
sekä otettu käyttöön howspace-
alusta keskinäiseen viestintään. Ka-
veri virastot -hanke voitti keväällä 
2022 Kaiku-palkinnon. 

Kestävän kehityksen suunnitelman 
ja raportoinnin kehittäminen jatkuu 
Kansallisarkistossa. Siihen liittyy 
muun muassa tavoitteiden ja niihin 
liittyvien mittareiden määrittelyä, 
osallistumisen mahdollistamista ja 
viestinnän kehittämistä. Tarkoitus 
on myös ottaa käyttöön kestävän 
kehityksen työn vuosikello.

Arkistoyhdistys ennen, nyt 
ja huomenna

Syysseminaarin yhteydessä esitet-
tiin myös allekirjoittaneen laatima 
videotallenne, jota varten olin haas-
tatellut Zoomin välityksellä yhdis-
tyksen puheenjohtajina toimineita 
Raimo Pohjolaa, Markku Mäenpäätä, 
Juhani Tikkasta, Kenth Sjöblomia 
ja Juha Hannikaista. Puolen tunnin 
mittaisessa koosteessa he kertoi-
vat yhdistyksen toiminnasta omana 
puheenjohtajakautenaan ja siihen 
liittyvistä mieleenpainuvista muis-
toista, mutta sen lisäksi he esitteli-
vät kiinnostavalla tavalla ajatuksiaan 
Arkistoyhdistyksen tehtävistä ja 
merkityksestä tässä ajassa ja tule-
vaisuudessa.

Vuoden arkistoteko

Syysseminaarin yhteydessä jaettiin 
Vuoden arkistoteko -palkinnot.  Ar-
kistojen päivän toimikunnan puo-
lesta palkinnot luovuttivat Pirkko 
Taskinen ja Marja Piiroinen-Hon-
kanen. Vuoden arkistoteko -palkin-
to myönnettiin Romano Mission 
yhdistysarkiston luovuttamiselle 
Kansallisarkistoon. Tämä merkittävä 
ja laaja vuosille 1904–2016 ajoittu-
va arkistomateriaali on ollut tähän 
saakka tutkijoiden ja muiden asiasta 
kiinnostuneiden saavuttamattomis-
sa. Luovutettu aineisto kertoo Suo-
men romanien elämästä lastensuo-
jelun, asuntopolitiikan, koulutuksen, 
kielen ja kulttuurin sekä kristillisen 
lähetystyön näkökulmasta. Se piir-
tää pitkän ja ainutlaatuisen kaaren 
romanien osallisuuden eri vaiheista 
1900-luvulla.  11 hyllymetriä laaja ai-
neisto sisältää mm. asiakirjoja, kirjei-
tä, käsikirjoituksia, valokuvia, kaitafil-
mejä ja äänitteitä. Romano Mission 
toiminnan tuloksena syntyneiden 
asiakirjojen ohella aineistossa on 
myös runsaasti romanien ja päävä-
estön edustajien muuta käsikirjoi-
tusaineistoa.  Aineistossa on arvion 
mukaan tietoa jokaisen suomalaisen 
romanisuvun historiasta.

Samassa yhteydessä jaettiin myös 
yksi kunniamaininta, joka myön-
nettiin Digitalian ja MikseiMikkelin 
koulutushankkeille, jotka ovat li-
sänneet merkittävällä tavalla arkis-
toinnin ja asiakirjahallinnan digita-
lisaatiossa tarvittavaa tietämystä ja 
ammattitaitoa. Kolmessa työelämän 
tarpeisiin vastaavassa digitoinnin 
koulutuksessa on ollut lähes 70 
osallistujaa paitsi Mikkelin seudulta, 
myös laajemmin muualta Suomesta 
muun muassa kunnista, museoista ja 
arkistoista. Digitalian ja MikseiMik-
kelin koulutuksista kerrotaan tar-
kemmin toisaalla tässä Failissa Kati 
Saltialan artikkelissa sivulla14.
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