
1/
20

23
1/

20
23

Sopimustenhallinta       s. 4

Arkistotuoksun jäljillä    s. 15 

Arkistopäivät 2023    s. 18 

Opinnäytepalkinto     s. 30

Yksityisarkistotoiminta     s. 19

Ebeneser-säätiön arkisto       s. 9

Digitaalinen ja analoginen     s. 26 

Arkistot ja liiketoiminta     s. 16 

Tiedonhallinnan ja arkistoinnin erikoislehti



FAILI 1/2023 FAILI 1/2023 32

FAILI 1/2023
Toimitus

Päätoimittaja: Juha Henriksson,
juha@musiikkiarkisto.fi, 045-2495680

Julkaisutoimikunta 
Pekka Henttonen, Tampereen Yliopisto 
Riitta Itälä 
Johannes Valo, Kunnallisarkistoyhdistys 
Susanna Kokkinen, pj,  Aalto-yliopisto 
Pekka Lähteenkorva, Urho Kekkosen Arkisto 
Ella Oksanen, Kela

Toimitus pidättää itselleen oikeuden edi-
toida 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 ilmoitusker-
taa 25%, 2 ilmoituskertaa 10%. 
LAY:n jäsenalennus 20%.

Ilmoitusvalmistus 50 e/sivu.

Oman mainosmateriaalin postitus lehden 
mukana: kokosivun ilmoitushinta ja lisäksi 
sisäänpisto- ja postituskulut.

Hintoihin lisätään arvonlisävero.
Hinnat sitoutumuksetta.

Ilmoitusaineiston tekniset tiedot
Painotuotteen koko 173 X 245 mm.
Tiedostomuodot valmiit aineistot painet-
tava pdf, fontit konvertoituina.  
Kuvat jpeg, tiff, eps, värijärjestelmä CMYK. 
Kuvaresoluutio vähintään 300 dpi.

Muista tiedostomuodoista ota yhteyttä.

Aineiston toimitusosoite: 
juha@musiikkiarkisto.fi 

Paino: Grano Oy, 2023.

FAILI 4/2017

PÄÄKIRJOITUS

3 Arkistoalan ajankohtaisia teemoja 
Juha Henriksson

KOLUMNI

13 Tiedonhallintaa hyvinvointialueella 
Katja Klami

ARKISTOT

9 Ebeneser-säätiön arkisto Työväen Arkistoon 
Susanna Gillberg

16 Miten tehdä arkistolla rahaa? 
Pekka Henttonen

19 Yksityisarkistotoiminta Suomessa 
Juha Henriksson

26 Digitaalisia ja analogisia avauksia kaiken kansan 
saataville – monelle nuorelle ”tavallinen” pahvi-
kortistokin on elämys 
Susanna Kokkinen

TAPAHTUMAT

4 Mikä on sopimus ja mitä on sopimustenhallinta? 
Marita Willman

18 Luotettavaa tietoa kestävästi – Suomen 10. ar-
kistopäivät Turussa 7.–9.6.2023 
Arja Rantanen

30 Arkisto- ja tiedonhallinta-alan opinnäytepalkin-
to 2022 jaettu 
Johannes Valo

TUOTE-ESITTELY

15 Arkistotuoksun jäljillä 
Pekka Henttonen

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

Kansi:  Aalto-yliopiston arkiston Re-imagining the Past 2 -näyttely 
 vuodelta 2020. Kuva:  Aalto-yliopisto / Kitty Norros.

SISÄLTÖ



FAILI 1/2023 FAILI 1/2023 32

Kesäkuussa järjestettävien 
Arkistopäivien teema on 
erittäin ajankohtainen: 
”Luotettavaa tietoa kes-

tävästi”. Nykyisessä nopean tie-
donvälityksen ja sosiaalisen median 
maailmassa erilaisen väärän tiedon 
ja valeuutisten määrä on huolestut-
tavasti kasvanut. Se on korostanut 
entisestään arkistoihin tallennetun 
luotettavan tiedon ja alkuperäis-
lähteiden merkitystä, jottei tieto 
korvautuisi ajan saatossa luulolla. 
Arkistopäivien teemoissa luotetta-
vuutta lähestytään monipuolisesti 
esimerkiksi lainsäädännön, infor-
maatiovaikuttamisen, tietoturvan ja 
asiakirjahallinnon kokonaisturvalli-
suuden näkökulmista. 

Myös kestävyys on teemana erittäin 
ajankohtainen. Kestävällä kehityk-
sellä tarkoitetaan maailmanlaajui-
sesti, alueellisesti ja paikallisesti 
tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua 
yhteiskunnallista muutosta, jonka 
päämääränä on turvata nykyisille ja 
tuleville sukupolville hyvät elämisen 
mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa, 
että ympäristö, ihminen ja talous 
otetaan tasavertaisesti huomioon 
päätöksenteossa ja toiminnassa.

On tärkeää, että myös arkistointi ja 
siihen liittyvät palvelut toteutetaan 
kestävällä tavalla. Olen ilahtunut 
siitä, että Arkistopäivillä kestävän 
kehityksen tavoitteet on otettu 
huomioon paitsi ohjelman laadin-
nassa, myös päivien toteutuksessa. 
Arkistopäivistä kerrotaan lisää Arja 
Rantasen jutussa sivulla 18.

 * * *

Arkistoalan tapahtumiin liittyy osal-
taan myös Marita Willmanin sivulta 
4 alkava artikkeli sopimuksista ja 
sopimusten hallinnasta. Se perustuu 
Willmanin esitykseen Liikearkisto-
yhdistyksen sopimustenhallinnan 
teemapäivässä, joka järjestettiin 
marraskuussa.

 * * *

Viime Failin numerossa oli paljon 
asiaa yksityisarkistoihin liittyen, ja 
samasta teemasta jatketaan tässäkin 
numerossa.  Aihepiiri tällä hetkellä 
hyvin ajankohtainen, sillä opetus- ja 
kulttuuriministeriössä valmistellaan 
parhaillaan yksityisarkistostrategiaa. 

Arkistoverkosto, jonka puheenjoh-
tajana minulla on kunnia toimia, on 
osallistunut aktiivisesti strategian 
laatimiseen.  Arkistoverkosto on 
muun muassa laatinut yhteistyönä 
selvityksen Yksityisarkistotoiminta 
Suomessa. Dokumentissa kuvataan 
muun muassa Kansallisarkiston, 
yksityisten arkistojen, Kansallis-
kirjaston ja muiden kirjastojen, 
museoiden, kuntien ylläpitämien 
arkistojen sekä kotiseutuarkistojen 
yksityisarkistotoimintaa ja kerro-
taan niiden säilyttämistä yksityisar-
kistoaineistoista.

Selvitys kertoo myös yksityisarkis-
tojen digitaalisista aineistoista ja 
palveluista, yksityisarkistotoimin-
nan vaikuttavuudesta ja aineistojen 
käytöstä, toimintaan vaikuttavasta 
lainsäädännöstä sekä yksityisarkis-
totoimintaan liittyvistä moninaisis-
ta yhteistyöverkostoista. Selvitys 
katsoo nykytilanteen lisäksi tulevai-
suuteen.

Selvityksen tuloksia esitellään 
tarkemmin sivulta 19 alkavassa 
jutussani. Haluan kiittää lämpimästi 
kaikkia selvityksen tekemisessä mu-
kana olleita. Saimme yhteistyössä 
aikaan vain kahdessa kuukaudessa 
varsin laajan ja kattavan selvityksen 
suomalaisesta yksityisarkistotoimin-
nasta.

Yksityisarkistoaineistojen moni-
naisuudesta kertoo myös Susanna 
Gillbergin sivun 9 artikkeli Ebene-
ser-säätiön arkistosta.

 * * *

Yksityisarkistoaineistojen digitointi 
on haastavaa, sillä aineistot ovat for-
maateiltaan erittäin monimuotoisia, 
jonka seurauksena niiden digitointi 
on hidasta, kallista ja erityisosaamis-
ta vaativaa. Erityisaineistojen digi-
toinnissa on lisäksi monia kuvailuun 
liittyviä haasteita, joista on esimerk-
kejä Susanna Kokkisen artikkelissa 
sivulla 26. Kokkinen myös pohtii 
jutussaan, voiko digitaalisen kopion 
tuottama kokemus käyttäjälle olla 
sama kuin esimerkiksi alkuperäisen 
1870-luvulla painetun kuvan.  Aalto-
yliopistossa tullaankin lisäämään 
sekä näyttelytoimintaa että arkis-
ton tiloissa ja arkistomakasiineissa 
tehtäviä esittelykierroksia, joissa 
ainakin osaa esillä olevista aineis-
toista saa myös fyysisesti koskea ja 
tutkia lähemmin.

Juha
Henriksson

PÄÄKIRJOITUS

Arkistoalan ajankohtaisia teemoja
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ARKISTOT

Yksityisarkistotoiminta Suomessa
Juha
Henriksson
Arkistonjohtaja
Musiikkiarkisto

Tämä artikkeli perus-
tuu Arkistoverkoston 
yhteistyössä laatimaan 
selvitykseen Yksityis-

arkistotoiminta Suomessa1, joka 
on laadittu tukemaan opetus- ja 
kulttuuriministeriössä parhail-
laan valmistelussa olevaa yksi-
tyisarkistostrategiaa.

Suomalainen yksityisarkistotoiminta 
on selvityksen perusteella laadukas-
ta ja tehokasta. Toiminta on kan-
sainvälisesti verrattuna ainutlaatuis-
ta, sillä muualla pääsy yksityisaineis-
toihin voi olla hyvinkin rajattua tai 
käytännössä mahdotonta.  Arkisto-
jen avoimuus ja mahdollisuus päästä 
ilmaiseksi kulttuuriperinnön äärelle 
esimerkiksi koulutustaustasta riip-
pumatta heijastelee suomalaisen 
yhteiskunnan avoimuutta ja demok-
raattisuutta. 

Yksityisarkisto-organisaatioiden 
toiminnan lähtökohtana on kulttuu-
riperintötyö, yhteisen yhteiskun-
nallisen muistimme säilyttäminen. 
Ilman yksityisarkistoja ainoastaan 
”viranomais-Suomen” aineistot 
tallentuisivat. Yhteiskunta kuitenkin 
muotoutuu ihmisistä, ei viranomais-

1 https://urn.fi/URN:NBN:fi-
fe2023022228290

rakenteista, joten yksityisarkistojen 
merkitys tallentamisessa on keskei-
nen. Yksityisarkistoaineistoissa nä-
kyy kansalaistoiminnan monimuo-
toisuus ja moniarvoisuus, sillä ne 
heijastelevat kansalaisyhteiskuntaa 
ja sen ilmiöitä tavoilla, joita viran-
omaisaineistot eivät voi tavoittaa. 

Yksityisarkistojen talteen otta-
minen edellyttää luovuttavan ja 
vastaanottavan organisaation välistä 
luottamusta. Yksityisarkistotoimijat 
ovatkin rakentaneet pitkäjänteisel-
lä työllä luottamukselliset suhteet 
kentällä toimiviin arkistonmuodos-
tajiin: yksityishenkilöihin, järjestöi-
hin ja yrityksiin. Luottamussuhteen 
vuoksi arkistot ovat osa esimer-
kiksi järjestökentän sisäpiiriä, ja 
arkistoilla on tärkeä palvelutehtävä 
taustajärjestöilleen, -henkilöilleen 
ja -yrityksilleen. Luottamus onkin 
yksityisarkistojen keskeisimpiä 
vahvuuksia. 

Yksityisarkistot

Yksityinen asiakirja-aineisto kattaa 
koko suomalaisen yhteiskunnan 
kirjon.  Aineiston voi jakaa karkealla 
tasolla henkilö- ja yhteisöarkistoi-
hin. Henkilöarkistot ovat luonnol-
lisen henkilön toiminnan tuloksena 
syntyneitä arkistoja. Rajanveto 
laajempiin perhe- ja sukuarkistoihin 
on liukuva. Yhteisöjen arkistoista 
puhuttaessa tarkoitetaan usein re-
kisteröityjen, oikeustoimikelpoisten 
yhteisöjen arkistoja. Suomalainen 
kansalaisyhteiskunta on toiminut 
hyvin järjestäytyneesti. Järjestöar-
kistot muodostavatkin merkittävän 
osan yksityisestä arkistoaineksesta. 
Näihin kuuluvat poliittiset järjestöt 

ja taloudelliset etujärjestöt, erilaiset 
kansalaisjärjestöt ja yhteiskunnalli-
set liikkeet. 

Yritysarkistot ovat yritysmuotois-
ten oikeushenkilöiden (esimerkiksi 
osakeyhtiöt ja osuuskunnat) toimin-
nan tuloksena syntyneitä arkistoja. 
Laajemmin käsitettynä yritysarkis-
toihin kuuluvat myös esimerkiksi 
historiallisten ruukkien, käsityöläis-
ten ja liikkeenharjoittajien sekä yri-
tys- ja elinkeinotoimintaan liittyvien 
järjestöjen arkistot.

Arkistojen lisäksi yksityisarkistotoi-
mijat keräävät ja tallentavat erilaisia 
kokoelmia. Näitä ovat muun muassa 
erilaisten keruiden ja haastattelujen 
perusteella kootut kokonaisuudet 
kuten muistitietokokoelmat.

Yksityisarkistotoimijat

Suomessa toimii 11 yksityistä val-
tionapuarkistoa, joiden toimintaa 
säätelee laki yksityisten arkistojen 
valtionavusta. Laki määrittelee ja 
takaa yksityisten keskusarkisto-
jen toiminnan ammattimaisuuden 
kuten asianmukaisen säilytyksen, 
tutkijapalvelun ja ammatillisen hen-
kilökunnan. Valtionapuarkistot ovat 
Kansan Arkisto, Keskustan ja maa-
seudun arkisto, Porvarillisen Työn 
Arkisto, Suomen Elinkeinoelämän 
Keskusarkisto, Liikunnan ja urheilun 
kulttuurikeskus TAHTO, Svenska 
centralarkivet, Toimihenkilöarkisto, 
Työväen Arkisto ja Urho Kekkosen 
arkisto. Valtionavun piirissä ovat 
lisäksi Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran ja Svenska Litteratursällska-
petin arkistot. 
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Kansallisarkiston yksityisarkistoteh-
tävät on organisaatiouudistuksissa 
ajettu alas, ja niitä hoidetaan jatkos-
sa samoissa toiminnallisissa koko-
naisuuksissa kuin viranomaisaineis-
toja. Kansallisarkisto keskittyy vain 
järjestetyn aineiston (ja digitaalisen 
aineiston) vastaanottoon. Kansal-
lisarkiston yksityisarkistotoiminnan 
alasajo lisää entisestään yksityisten 
arkisto-organisaatioiden merkitystä 
kansallisen historiakuvan täydentäji-
nä. Jatkossa yksityisarkistot tekevät 
sen, mihin Kansallisarkistolla ei enää 
riitä voimavaroja.

Ammatillisesti hoidettua yksityis-
arkistotoimintaa harjoittavat myös 
esimerkiksi Kansalliskirjasto, muut 
yliopistokirjastot, eri tutkimuslai-

tokset, Musiikkiarkisto, Päivälehden 
arkisto sekä jotkin järjestöt. 

Monilla museoilla on kokoelmiinsa 
kuuluvia yksityisarkistoaineistoja, 
muun muassa yhdistys-, yritys- ja 
yksityishenkilöiden aineistoja. 
Tiettyyn toimialaan erikoistuneet 
museot säilyttävät tyypillisesti vas-
tuualueeseensa liittyvien ja paikal-
lismuseot puolestaan paikallisten 
toimijoiden arkistoja. Museotilaston 
taustamateriaaleista selviää, että 
ammatillisista museoista noin 130 
säilyttää arkistoaineistoa.  Arkisto-
aineiston määrässä on suuria eroja 
museoiden välillä. 

Myös kunnallisissa arkistoissa on 
yksityisarkistoaineistoja. Näistä ei 

kuitenkaan toistaiseksi ole olemas-
sa koottua, valtakunnallista tie-
toa. Monet suuret kaupungit ovat 
kuitenkin julkaisseet arkistoluette-
lotietonsa kotisivuillaan tai arkis-
totietojärjestelmässään, ja niistä 
on nähtävissä, että yksityisarkistoja 
on tallessa runsaasti, joskin tilanne 
todennäköisesti vaihtelee paljon 
kunnittain. 

Kotiseutuarkistot ovat yhdistysten, 
yhteisöjen, kylien, sukujen, talojen 
ja yksityisten ihmisten muodosta-
mia paikallisia tietovarantoja. Ne 
eivät kuulu lakisääteisen arkisto-
toiminnan hoidon piiriin eivätkä 
ne saa valtionavustusta. Lisääntynyt 
paikallishistorian ja omien juurten 
tutkiminen on herättänyt aiempaa 

Yksityisarkistoaineistoissa on paljon kirjeenvaihtoa. Niiden digitointi on hitaampaa kuin A4-asiakirja-ai-
neiston ja niiden käyttöön tarjoamista rajoittavat tekijänoikeudet ja tietosuoja. Kuvassa on näyte Yleisra-
dion Lauantain toivotut levyt -kirjekokoelmasta, jonka luovutus Musiikkiarkistoon palkittiin vuoden 2016 
arkistotekona. Laaja ja yhtenäinen kirjekokoelma sisältää kuulijoiden toivekirjeitä vuosilta 1935–2013. 
Kuva: Musiikkiarkisto.
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suuremman tarpeen saada paikalli-
suutta avaavaa arkistoaineistoa esiin 
ja hyödynnettäväksi.

Yritysarkistot ovat yritysmuotois-
ten oikeushenkilöiden toiminnan 
tuloksena syntyneitä arkistoja. Suo-
malaisista yritysarkistoista on laa-
dittu painettu yleisluettelo vuonna 
1987, mutta sen sisältö on vanhen-
tunut. Luettelo sisältää perustiedot 
hieman alle 3000 yritysarkistosta. 
Kansallisessa hankintapoliittisessa 
työnjaossa on sovittu, että päävas-
tuu yritysarkistojen vastaanottami-
sesta ja tallentamisesta on Suomen 
Elinkeinoelämän Keskusarkistolla 
(ELKA). Yritysarkistoja on kuiten-
kin myös muissa yksityisarkistoissa. 
Esimerkiksi Työväen arkisto ottaa 

vastaan osuustoimintaliikkeeseen 
liittyviä asiakirja-aineistoja, ja Mu-
siikkiarkistossa on joidenkin musii-
kin alan yritysten arkistoja.

Järjestöjen ja yhdistysten arkistoai-
neistoa voidaan luovuttaa Kansallis-
arkistoon, elleivät ne kuulu kansal-
lisen hankintapolitiikan mukaisesti 
muiden yksityisarkistotoimijoiden 
hankinnan piiriin. Mikäli aineistot 
eivät kuulu minkään arkiston han-
kintapolitiikkaan, ne saattavat jäädä 
järjestön itsensä säilytettäväksi. 
Osa toimivista järjestöistä ylläpi-
tääkin omaa arkistoa. Kun järjestön 
toiminta loppuu tai sen resurssit 
ylläpitää arkistoa loppuvat, aineistoa 
uhkaa tuhoaminen tai katoaminen.

Yksityisarkistoaineistot

Yksityisillä keskusarkistoilla on 
yhteensä 66 000 hyllymetriä analo-
gista ja yli 200 teratavua digitaalista 
arkistoaineistoa. Lisäksi Musiikki-
arkistolla on 1200 hm analogista 
ja noin 60 teratavua digitaalista 
aineistoa. Keskusarkistojen koko-
elmat sisältävät keskenään sovitun 
hankintapoliittisen työnjaon mukai-
sesti kymmenien tuhansien arkisto-
toimijoiden aineistoja.

Arkistojen aineistokokoelmat 
muodostuvat yhteiskunnan eri 
aloilla vaikuttavien toimijoiden 
(mm. edunvalvonta-, urheilu- ja 
poliittisten järjestöjen, yhdistysten, 
populaarimusiikkialan toimijoiden 

Yksityisissä keskusarkistoissa aineistoja säilytetään ammattitaitoisesti ja asianmukaisissa olosuhteissa 
Kansallisarkiston määritysten mukaisesti. Kuva: Työväen Arkisto.
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sekä yksityishenkilöiden) toimin-
nan myötä syntyneistä aineistoista. 
Arkistojen sisältämät asiakirjalliset 
aineistot sisältävät muun muassa 
pöytäkirjoja, toimintakertomuksia, 
kirjeenvaihtoa, puheita, rekisteri-
asiakirjoja, taloudelliseen toimintaan 
liittyviä asiakirjoja ja sopimuksia. 
Arkistoilla on myös merkittävät ko-
koelmat valokuvia, ääni-, musiikki- ja 
videotallenteita sekä arkistotoimi-
joiden painotuotteita, kuten lehtiä, 
mainoksia, esitteitä, julisteita, nuot-
teja ja konserttiohjelmia.  Arkistois-
sa olevat henkilöarkistot sisältävät 
yksityishenkilöiden henkilökohtaisia 

aineistoja kuten päiväkirjoja, yksi-
tyistä kirjeenvaihtoa sekä perhe- ja 
sukulaisuussuhteita kuvaavia tietoja. 

Moni yksityisarkisto kerää lisäksi 
muistitietoaineistoa haastatteluin ja 
keruin. Esimerkiksi SKS:lla, SLS:lla 
ja Työväen Arkistolla on aktiivista 
keruutoimintaa, jonka kautta ne 
keräävät aktiivisesti tietoja yhteis-
kunnan ja nykykulttuurin ajankoh-
taisista ilmiöistä.

Kansallisarkistossa on tällä hetkellä 
noin 22 000 hyllymetriä analogista 

ja 4,5 teratavua digitaalista yksityis-
arkistoaineistoa.

Museoilla ei ole täyttä yhtenäisyyttä 
siinä, mitä kokoelmiinsa kuuluvia 
aineistoja ne luokittelevat arkisto-
aineistoksi. Tämän vuoksi arkisto-
otsikon alta löytyy muun muassa 
painotuotteita, etikettejä ja muuta 
paperimuotoista, mutta ei-asia-
kirjallista aineistoa. Tilastotietojen 
perusteella museoilla on analogista 
arkistoaineistoa vuonna 2021 yh-
teensä reilut 25 hkm.

Tarkkoja lukuja kuntien yksityis-
arkistoaineistojen määristä ei ole 
tiedossa. Esimerkiksi Helsingin 
kaupunginarkistossa on kuitenkin 
410 yksityisen arkistonmuodostajan 
arkistoa. Yksityisarkistoja on myös 
muissa suurissa kaupungeissa. Kaik-
kien arkistoluettelot eivät ole saata-
villa verkossa, mutta oletettavasti 
yksityisarkistoja on kuntien hallussa 
enemmänkin. 

Kotiseutuliitto toteutti 2021–2022 
selvityksen kotiseutuarkistoista. 
Kyselyyn vastasi yhteensä 111 koti-
seutuarkistoa, mutta tiedetään, että 
kaikilta ei saatu vastauksia. Kyse-
lyyn vastanneet kotiseutuarkistot 
säilyttivät yhteensä noin 5,2 hylly-
kilometriä arkistoaineistoa, joiden 
joukossa oli yli 312 000 valokuvaa, 
yli 10 000 kpl digitaalisia aineistoja, 
yli 1700 kuvatallennetta ja yli 3800 
äänitallennetta. 

Henkilöarkistoja tallentavat käy-
tännössä kaikki yksityisarkistot. 
Erityistapauksena mainittakoon 
Yksityisiin keskusarkistoihin kuulu-
va Urho Kekkosen arkisto, joka on 
perustettu presidentti Kekkosen 
laajan henkilöarkiston tallentajaksi 
ja ylläpitäjäksi.

Digitaaliset aineistot ja pal-
velut

Avokelanauhoille on tallennettu merkittävä osa yksityisarkistoissa 
olevista äänitteistä. Ne ovat yksi haastavimmista aineistotyypeistä 
digitoinnin kannalta. Nauhureissa on käytetty monia erilaisia äänipäi-
tä (kuvassa). Lisäksi äänitysnopeudet vaihtelevat, yleisimmin 38 cm/s 
ja 4,75 cm/s välillä. Käytettyä äänipäätä ja nopeutta ei pysty silmä-
määräisesti määrittelemään nauhan perusteella. Monet nauhat ovat 
myös muuttuneet vuosien saatossa hauraiksi tai tahmeiksi, joten ne 
vaativat erikoiskäsittelyn ennen toistamista. Kuva: Media Digitization 
and Preservation Initiative, Indiana University.
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Yksityisarkistot ovat digitoineet jo 
pitkään aineistojaan, ja siihen liittyen 
on tehty paljon yhteistyötä. Esi-
merkiksi Yksityiset Keskusarkistot 
ry:n jäsenorganisaatioilla on ollut 
yhteisiä digitointihankkeita.  Äänit-
teiden digitoinnin osalta on tehty 
yhteistyötä jo yli 20 vuotta. Yhteis-
työhön on kuulunut muun muassa 
kokemusten ja osaamisen vaihtoa. 
Myös erilaisten tallenneformaattien 
osalta on tehty yhteistyötä pitkään, 
jonka ansiosta jokaisella arkistolla 
ei tarvitse olla laitteita ja osaamis-
ta kaikkien erilaisten formaattien 
digitoimiseen, vaan arkistot ovat 
auttaneet toinen toistaan.

Yksityisarkistoaineistoja on digitoi-
tu myös ulkoistettuna. Ulkoistami-
nen sopii tilanteissa, joissa aineisto 
on määrämuotoista, sitä on run-
saasti ja se on erinomaisessa kun-

nossa ja riittävällä tasolla kuvailtu. 
Vain pieni osa yksityisarkistoaineis-
toista täyttää nämä kriteerit, joten 
ulkoistaminen ei ole valtaosassa 
digitointia taloudellisesti kannatta-
vaa tai toiminnallisesti mahdollista. 
Lisäksi digitoinnin ulkoistaminen on 
monien aineistojen osalta vaikeaa, 
sillä se vaatii sellaista ymmärrystä 
itse aineistosta, mitä harvalla palve-
luntarjoajalla on.

Digitoinnin osalta keskeinen on-
gelma on ollut toiminnan pitkä-
jänteisyys, sillä digitointia on tehty 
suurelta osin erilaisten hankerahoi-
tusten turvin.

Yksityisarkistoilta puuttuu tällä 
hetkellä kokonaisjärjestelmä digi-
taalisten aineistojen vastaanottoon, 
käsittelyyn, säilyttämiseen ja käyt-
töön tarjoamiseen. Yksityisarkis-

toaineistot poikkeavat tältä osin 
merkittävästi viranomaisaineistoista, 
sillä yksityisarkistoissa vastaanotto 
vaatii useimmiten käsityötä kuten 
digitaalisen aineiston järjestämistä 
ja metatietojen kirjaamista tai täy-
dentämistä. Mikkelissä parhaillaan 
kehitettävä Memoriaali-palvelu voisi 
täyttää ainakin osan näistä tarpeista, 
mikäli sen jatkokehitykseen panos-
tetaan. 

Finnassa on julkaissut yksityisar-
kistoaineistoja ainakin 9 arkistoa 
ja lisäksi mukaan on tulossa tänä 
vuonna noin 10 uutta organisaati-
ota. Finnan merkitys on keskeinen 
paitsi hakupalveluna, myös tärkeänä 
kanavana aineistojen verkkokäytös-
sä. Usea yksityisarkisto tarjoaa esi-
merkiksi valokuviaan Finnan kautta. 

Videoaineistojen digitointi vaatii erikoisosaamista ja runsaasti erilaisia videonauhureita, sillä vuosien saa-
tossa on ollut käytössä kymmenittäin erilaisia videoformaatteja, joista tässä kuvassa on esillä vain pieni 
osa. Lisäksi ikääntyvät laitteet täytyy osata pitää kunnossa. Kuva: Wikimedia Commons.
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Yksityisarkistoaineistojen laajamit-
taista verkkokäyttöä rajoittavat 
erityisesti tietosuoja ja tekijänoi-
keudet.  Aineistoissa on erittäin pal-
jon henkilötietoja ja myös erityisiä 
henkilötietoryhmiä (arkaluonteiset 
tiedot). Nykyinen tekijänoikeuslaki 
antaa oikeuden saattaa arkiston 
omistamia aineistoja käyttöön ar-
kiston omissa tiloissa, mutta käyttö 
verkon välityksellä vaatii aina luvan 
tai sopimuslisenssin. Tämä rajoitus 
koskee myös aineistojen tarjoa-
miseen verkon välityksellä vahvaa 
tunnistautumista käyttäen esimer-
kiksi tutkijoille.

Luottamuksen merkitys

Yksityisarkistojen toiminnan pe-
rustana on luovuttajien luottamus 
arkisto-organisaatioihin. Koska 
kaikki luovutukset perustuvat va-
paaehtoisuuteen, sidosryhmien on 
oltava vakuuttuneita niistä motii-
veista, tavoitteista ja keinoista, joilla 
organisaatiot yksityisarkistotoimin-
taa harjoittavat. Luottamus syntyy 
pitkäjänteisestä, ammattitaitoisesta 
toiminnasta sekä alan vakaista 
rakenteista. Vanhimmat yksityisar-
kistot ovat aloittaneet toimintansa 
1800-luvulla ja uusimmillakin on 
ikää vuosikymmeniä, joten luotta-
musta on rakennettu pitkään. 

Yksityisarkistotoiminta perustuu 
arkisto-organisaatioiden ja niiden 
sidosryhmien, niin aineiston luo-
vuttajien kuin käyttäjienkin suoriin 
suhteisiin. Koska toimintaan ei ole 
lakisääteistä pakkoa, luovuttajille ei 
voi asettaa sitovia velvoitteita esi-
merkiksi aineistojen järjestämisestä, 
sillä seuraukset olisivat musertavat. 
Jos luovutuksen edellytykset ovat 
liian vaativat, yksityiset jättävät ai-
neiston luovuttamatta eli kulttuuri-
perintö katoaa. Ja jos luovuttaminen 
edellyttää taloudellisia panostuksia, 

kertyvä aineisto vinoutuu, jolloin 
vain taloudellisesti tai muilla tavoin 
etuoikeutettujen kulttuuriperintö 
säilyy.

Yhteinen hankintapolitiikka

Suomalaisten yksityisarkisto-or-
ganisaatioiden yhteinen hankinta-
politiikka on ainutlaatuinen koko 
maailmassa. Nykyisessä muodos-
saan kansallinen hankintapolitiikka 
on ollut olemassa vuodesta 2017, 
mutta se pohjautuu vuosikymmeni-
en mittaiseen tapaan harjoittaa han-
kintaa. Tällä hetkellä mukana työn-
jaossa on jo 25 organisaatiota, mikä 
kattaa valtaosan ammattimaisen 
yksityisarkistotoiminnan harjoit-
tajista. Kansallinen yhteistyö takaa, 
että yhteiskunta tallentuu yksityis-
arkistoihin mahdollisimman moni-
muotoisena ja riittävän kattavana, 
jolloin ”aukkoja” jää mahdollisim-
man vähän. Mukana olevat organi-
saatiot myös noudattavat hankinnan 
prosesseissa yhteisiä periaatteita, 
mikä pitää toiminnan laadukkaana ja 
läpinäkyvänä.

Saavutettavuus ja osallisuus

Yksityisarkistotoiminta on pitkä-
jänteistä, sillä aineistoja säilytetään 
pysyvästi (sähköisten osalta pitkä-
aikaisesti). Lähtökohtana on, että 
aineistot ovat olemassa ja käytet-
tävissä vielä vuosisatojenkin kulut-
tua. Tulokset eivät näin ollen tule 
näkyviksi heti, vaan ne muodostuvat 
pitkän ajan kuluessa. Yksityisarkis-
tojen toiminta onkin rakentunut 
kestäväksi ja kauaskantavaksi.

Toiminnan lähtökohtana on se, 
että aineistot ovat käytettävissä. 
Yksityisarkistoilla on merkittävä 
yhteiskunnallinen tehtävä palvella 
kaikkia tiedon tarvitsijoita, koko 
kansalaisyhteiskuntaa. Selvityksessä 

todetaankin, että ”yksityisarkis-
toaineistot ovat reitti oman kult-
tuuriperinnön syvempään ymmär-
rykseen, osallisuuteen ja näkyväksi 
tekemiseen”.  Aineistot ovat muka-
na yhteiskunnallisessa keskustelussa 
ja ne tukevat tieteelliseen tietoon 
perustuvaa asiantuntijuutta. 

Verkkopalvelut ovat keskeinen väylä 
tukea yksityisarkistojen yhteiskun-
nallista tehtävää, sillä verkon välityk-
sellä kokoelmat ovat tavoitettavissa 
ajasta ja paikasta riippumattomina. 
Verkko-palvelut tuottavat tasaver-
taisia mahdollisuuksia päästä tiedon 
äärelle. Yksityisarkistojen aineistois-
ta on kuitenkin tähän mennessä 
korkeintaan muutama prosentti di-
gitaalisessa muodossa. Kokoelmien 
digitoimien on haastavaa ja hidasta, 
joten ei ole realistista olettaa palve-
luiden siirtyvän ensisijaisesti verkon 
välityksellä toteutettaviksi seuraavi-
en vuosikymmenien aikana. 

Paikan päällä arkistojen tiloissa to-
teutettava asiakaspalvelu ja asiakkai-
den kanssa tapahtuvat kohtaamiset 
ovatkin nyt ja tulevaisuudessakin 
keskeisenä osana arkistojen toimin-
taa, mutta verkkopalveluissa olevat 
luettelointitiedot välittävät tietoa 
kulttuuriperintöaineistojen olemas-
saolosta ja luovat siltoja kokoelmiin 
ja organisaatioihin. 

Yhteistyö

Yksityisarkistotoimijat ovat teh-
neet jo kauan hedelmällistä yh-
teistyötä monissa eri verkostoissa. 
Vapaaehtoiselta pohjalta toimivassa 
Arkistoverkostossa on tällä hetkel-
lä mukana 26 organisaatiota.  Ar-
kistoverkoston kokouksissa muun 
muassa keskustellaan ajankohtai-
sista alan kysymyksistä ja yhteis-
työstä sekä esitellään ajankohtaisia 
hankkeita. Verkostolla on keskeinen 
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rooli tiedon ja osaamisen välittäjänä 
arkistosektorin eri toimijoiden vä-
lillä.  Arkistoverkoston tehtävänä on 
myös tehostaa tiedottamista arkis-
tojen toiminnasta.  Arkistoverkos-
tolla on muun muassa somekam-
panja #arkistotkuuluvatkaikille. 

Valtionapuarkistot ovat tehneet 
yhteistyötä Yksityiset keskusarkis-
tot ry:n kautta. Yksityisarkistot ovat 
myös osallistuneet aktiivisesti Time 
Machine -organisaation (TMO) 
toimintaan, sillä Suomen 40  TMO:n 
jäsenen joukossa on 15 yksityistä 
arkistoaineistoa tallentavaa organi-
saatiota. Merkittävää yksityiseen ar-
kistotoimintaan liittyvää yhteistyötä 
tehdään myös arkistoalan yhdistyk-
sissä kuiten Arkistoyhdistyksessä ja 
Liikearkistoyhdistyksessä.  

Suomen Kotiseutuliitto on omasta 
aloitteestaan hoitanut kotiseutuar-
kistojen ohjausta ja neuvontaa yh-
teistyössä Kansallisarkiston kanssa. 

Se antoi vuonna 2000 suosituksen 
kotiseutuarkistoista ja koulutti 
vuosina 2011–2013 maakunnittain 
lähes 150 kotiseutuarkisto-osaajaa. 
Sittemmin liitto on järjestänyt esi-
merkiksi tietosuojakoulutusta. 

Yksityisarkistotoimijat ovat osal-
listuneet aktiivisesti monien mui-
denkin kulttuuriperintösektorin 
yhteistyöverkostojen toimintaan. 
Näistä voidaan mainita esimerkiksi 
Digime-verkosto, Digitaalisen kult-
tuuriperinnön pyöreä pöytä, Mu-
seoliitto, PAS-yhteistyöryhmä sekä 
KAM-juridiikkaryhmä. Lisäksi ollaan 
mukana KAM-sektorin (kirjastot, 
arkistot ja museot) kokonaisarkki-
tehtuurin laatimisessa.

Yhteistä edunvalvontaa?

Yksityisarkistotoiminnalla ei ole 
omaa yleislainsäädäntöä verrattu-
na museosektoriin. Yksityisarkisto-
toiminta Suomessa -selvityksessä 

ehdotetaankin, että tulisi perustaa 
yksityisarkistosektorin yhteinen 
itsenäinen ja avoin yhdistys, joka 
toimisi sektorin yhteistyöelimenä, ja 
joka hoitaisi sektorin edunvalvon-
taa ja koulutusta sekä koordinoisi 
sektorin yhteensopivien ratkaisujen 
kehittämistä. 

OKM:n toiminta-alueella voidaan 
tämän tyyppisistä esimerkeistä mai-
nita Tieteellisten seurain valtuus-
kunta, jonka rakenne voisi toimia 
mallina tällaiselle yhdistykselle. 
TSV:n toiminta perustuu erityislain-
säädäntöön ja se saa toimintaansa 
valtionavustusta. 

Finna on tärkein väylä suomalaisen kultuuriperintöön. Myös yksityisarkistoaineistojen kuvailutietoja on 
löydettävissä Finnasta joko yleisen finna.fi-palvelun kautta tai organisaation omasta Finna-näkymästä. 
Kuvassa on Svenska litteratursällskapetin Finna-näkymä



FAILI 1/2023 FAILI 1/2023 3130

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


