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Pääkirjoitus
Asiakirjahallinnan neuvonnan ja
ohjauksen kysyntä suurempi
kuin koskaan
Kuuntelin pitkäaikaisen kollegani, tietopalvelujohtaja Jaana Kilkin etäväitöstä huhtikuun alussa. Väitöskirja kohdentui Kansallisarkiston hallintavaltaan kytkeytyvään normatiiviseen professionaaliseen diskurssiin. Samalla kun katselin
Teamsissa jonkun etäosallistujan kotiesittelyä, mietin väitöskeskustelussa korostunutta asiaa: Kansallisarkiston hegemoniaa asiakirjahallinnan ohjaajana. Tulkitsin keskustelua
siten, että tämä lainsäädäntöön perustuva, ajassa elänyt
rooli pitäisi kyseenalaistaa, rajata tai ainakin mahdollistaa
erilaiset vaihtoehdot. Asiantuntijana toimivan organisaation rinnalle tai tilalle halutaan toimijoita, ”joilla on jokin suhde aineistoon”.
Tähän ajatukseen on vähintään löyhästi sovitettavissa tiedonhallintalain täytäntöönpanon yhteydessä suunniteltava
yhteistyö, joka perustuu verkostoihin ja ekosysteemeihin.
Valtiovarainministeriön mukaan ”yhteistyön tarkoituksena

on edistää tiedonhallintalain tarkoituksen toteuttamista sekä
julkisen hallinnon tiedonhallintaan liittyvien toimintatapojen
ja palveluiden yhteistä kehittämistä, tavoitteellisuutta, seurantaa ja vaikuttavuutta”. Toiminta olisi läpinäkyvää, osallistavaa ja organisoituisi tarvittaessa. Lisäksi uunituore tiedonhallintalautakunta antaa suosituksia.
Kun verkostot ja ekosysteemit hakevat vasta muotoaan,
Kansallisarkistoon tulvii julkishallinnosta asiakirjahallinnan
kysymyksiä. Ohjauksen ja neuvonnan tarve on suurempi
kuin koskaan. Sitä kasvattaa myös tiedonhallintamallin laatimisvaatimus tämän vuoden loppuun mennessä. Kysymyksiin kaivataan yksiselitteisiä vastauksia, jopa suositusten tulkintaa.
Jaana Kilkin väitöskirjassa ja muissakin yhteyksissä kritisoitu Kansallisarkiston digitaalisen toimintaympäristön normi- ja informaatio-ohjaus tähtää yksiselitteisesti siihen, että
digitaaliseen tietoon voidaan luottaa myös myöhemmin.
Kontekstin tallentuminen, käsittelyvaiheiden dokumentointi ja asiakirjatiedossa tapahtuneiden muutosten todentaminen ovat yksinkertaisia vaatimuksia, jotka takaavat luotettavuuden. Kansallisarkiston vaatimukset tähtäävät siihen, että
erityyppinen tutkimus voi luottaa hyödyntämäänsä tietoon.
Asiakirjahallinnan yhdenmukaiset toimintatavat ja elinkaaren alkuvaiheessa luodut metatiedot ovat kustannustehokas
tapa varmistaa tiedon luotettavuus ja käytettävyys. Monitoimijamallin toteuttamisesta ei ole kokemusta eikä selkeitä
suunnitelmia. On vaikea uskoa, että tällaisesta mallista olisi toiminnallista ja taloudellista hyötyä. Jälkikäteen luotettavuutta ei voi luoda.
Kansallisarkiston strategiassa korostetaan tiedonhallintalautakunnan ja Kansallisarkiston yhteistyötä. Kansallisarkistolla on ainutlaatuista poikkihallinnollista asiakirjahallinnan
osaamista ja asiantuntemusta. Ensimmäinen askel yhteistyössä on tiedonhallintalautakunnan yhteyteen perustettava
asianhallinnan kehittämisjaosto, joka edistää yhteisten metatietojen käyttöä asianhallinnassa. Tästä huolimatta Kansallisarkisto vastaa jatkossakin asiakirjahallintaa koskeviin kysymyksiin.
TEKSTI: PÄIVI HAPPONEN, tutkimusjohtaja, dosentti,
Kansallisarkisto
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Lyhyet
Kansallisarkistosta tuli
Time Machine -täysjäsen
Kansallisarkisto on ensimmäisenä suomalaisena toimijana
päivittänyt perusjäsenyytensä Time Machine -organisaatiossa (TMO) täysjäsenyydeksi. TMO on yhteistyöverkosto
suurhankeaihio Time Machinen takana. Jäsenyysluokan vaihdoksen myötä Kansallisarkistolle on varattu paikka Time Machine -hankkeeseen, mikäli Euroopan komissio antaa hankkeelle rahoituksen tämän vuoden jälkipuoliskolla.
Time Machine -hankkeella tavoitellaan kulttuuriperintöaineistojen parempaa saatavuutta digitoimalla Euroopan arkistoissa, kirjastoissa ja museoissa olevia aineistoja laajamittaisesti. Digitoidusta aineistosta pyritään muodostamaan tekstin- ja
hahmontunnistusta hyödyntäen ”menneisyyden big data”.

Kansallisarkisto uudistaa
arvonmääritystä ja seulontaa

Kansallisarkiston vanhassa tutkijasalissa vietettiin Suomen
ja Puolan diplomaattisuhteiden solmimisen satavuotisjuhlaa 13.2.2020. Pääjohtaja Jussi Nuortevan ja Puolan Suomen-suurlähettilään Piotr Rychlikin isännöimässä juhlatilaisuudessa puhuivat ulkoministerit Pekka Haavisto ja Jacek
Czaputowicz. Ulkoministereiden puheenvuoron lisäksi juhlassa kuultiin konsertti, jossa esiintyi Helsinki Concertino Orchestra kapellimestarinaan Maja Metelska.

Kansallisarkiston arvonmääritystä ja seulontaa ohjaavan uuden politiikka-asiakirjan luonnos valmistuu toukokuun lopulla, minkä jälkeen Kansallisarkisto järjestää laajan lausuntokierroksen sidosryhmille ja suurelle yleisölle. Uudistetut
käytänteet otetaan käyttöön syksyllä 2020. Arvonmäärityksen ja seulonnan tavoitteiden, menetelmien ja kriteerin uudistaminen tukee Kansallisarkiston valmistautumista arkistointisäädösten uudistamiseen.
Kansallisarkiston keskeisin yhteiskunnallinen tehtävä on
päättää julkishallinnon toimijoiden pysyvästi säilytettävistä
asiakirjoista ja niiden säilytysmuodosta (Arkistolaki 831/1994
8§). Kansallisarkisto perustaa päätöksensä pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista seulontapolitiikka- ja -strategia-asiakirjoihin (AL/21220/07.01.03.00/2012). Asiakirjat ilmaisevat
Kansallisarkiston arvonmäärityksen tavoitteet, siinä käytettävät menetelmät sekä kriteerit ja periaatteet.
Viime vuosina julkishallinnon toimintaympäristö on suuresti muuttunut. Merkittävimpiä muutoksia ovat digitalisoituminen sekä Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen, kansallisen tietosuojalain ja tiedonhallintalain säätäminen.

Saamelaisten asema puhutti
Helsingin YK-nuoret juhlistivat Kansallisarkiston vanhassa tutkijasalissa saamelaisten kansallispäivää 6.2.2020 tilaisuudella, jossa keskusteltiin saamelaisten kielellisistä ja
kulttuurisista oikeuksista Suomessa. Keskusteluun osallistuivat saamelaisnuorten hallituksen jäsen Petra Laiti, kolttakulttuurisäätiön asiamies Mari Korpimäki ja oikeusministeriön neuvotteleva virkamies Yrsa Nyman, ja sitä moderoi
saamelaisaktivisti Janne Hirvasvuopio.

Ulkoministerit vierailulla

Kansallisarkiston pääjohtaja Jussi Nuorteva ja Suomen
Unesco-toimikunnan jäsen, Kansallismuseon ylijohtaja Elina Anttila toivat tervehdyksensä tilaisuuteen. Kansallisarkiston tutkimusjohtaja Päivi Happonen esitteli puheenvuorossaan maiden rajat ylittävää Digital Sápmi -hanketta, jonka
tavoitteena on parantaa saamelaisen kulttuuriperinnön saavutettavuutta. Lisäksi tilaisuudessa kuultiin Báktegáiskkitfolkduon esitys Saamelaisia säveliä vol. 2.

KANSALLISARKISTO

Tieteiden yö kiinnosti

KANSALLISARKISTO

Kansallisarkiston Tieteiden yön tapahtumaan torstaina
16.1.2020 osallistui noin 450 kävijää. Vanhan tutkijasalin luentosarjassa käsiteltiin Akateemisen Karjala-Seuran arkistoa, vuoden 1918 sodan voittajien pyrkimyksiä ja toimintaa
Suomen lähialueilla sekä kahden kenraalin, Mannerheimin
ja von der Goltzin, tilannetta.

Suomen ja Puolan ulkoministerit Pekka Haavisto ja Jacek Czaputowicz
osallistuivat maiden
diplomaattisuhteiden
solmimisen satavuotisjuhlaan.

Uudessa tutkijasalissa esiteltiin käsinkirjoitetun tekstin automaattisen tunnistuksen luomia mahdollisuuksia yhdessä
Suomen Sukututkimusseuran kanssa. Illan aikana järjestettiin myös kolme opastettua kiertokäyntiä arkistoon. Vanhaan
tutkijasaliin johtavalle virkailijakäytävälle oli koottu Tieteiden
yötä varten asiakirjanäyttely Akateemisesta Karjala-Seurasta.

Hennalan vankileirillä
kuolleet selvitetään

KANSALLISARKISTO

Kansallisarkisto toteuttaa vuoden 2020 aikana valtioneuvoston kanslian rahoituksella arkistoselvityksen Lahden Hennalan vankileirillä vuonna 1918 kuolleista. Selvityksen tavoitteena on tarkentaa Sotasurmasampo 1914–1922 -tietokannan
tietoja vankileirillä kuolleista ja sinne haudatuista. Sen tuloksena muodostuu myös vainajien tiedot sisältävä virtuaalinen muistolaatta, joka perustuu tietokannan kautta saatavaan ajantasaiseen tietoon.

Saamelaisten kansallispäivän tilaisuudessa keskustelivat Yrsa Nyman, Petra Laiti, Janne Hirvasvuopio ja Mari Korpimäki.

Juhlan kunniaksi vanhaan tutkijasaliin johtavalle virkailijakäytävälle oli koottu Puolan ja Suomen diplomaattisuhteiden
varhaisia vaiheita esittelevä asiakirjanäyttely. Suomi toivotti Puolan tervetulleeksi itsenäisten kansakuntien joukkoon
tunnustamalla Puolan itsenäisyyden vuonna 1919. Seuraavana vuonna maat vaihtoivat lähettiläitä.

Kuolleiden tietoja selvitetään Lahden sotavankileirin pakkotyölaitoksen arkiston, Lahden paikallisen tutkintoasiain päällikön
arkiston, seurakuntien arkistojen, poliisilaitosten ja nimismiespiirien arkistojen, sotilasviranomaisten arkistojen (erityisesti
Hämeen sotilaspiirin ja Hennalan varuskunnan arkistojen) ja
vankeinhoitohallituksen arkistojen avulla. Hankkeen tutkijoina
toimivat FM Ville-Pekka Kääriäinen ja FM Ilkka Jokipii.

Ajoneuvojen rekisterikantakortit digitaalisiksi
Kansallisarkistossa on käynnissä vuoden 2024 loppuun kestävä Ajoneuvojen kantakorttien digitointiprojekti (AKD). Tavoitteena on digitoida mahdollisimman kattavasti nykypäivään säilyneet moottoriajoneuvojen rekisterikantakortit sekä
mahdollisesti yksittäisiä rekisterikirjoja.
Kantakortteja on säilynyt noin kaksi miljoonaa kappaletta.
Niitä on Kansallisarkiston, tieliikenteen valtakunnallisen erikoismuseon Mobilian, Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliitto – SAHK ry:n kerhojen ja Veteraanimoottoripyöräklubi ry:n Helsingin jaoston hallussa.
Kansallisarkisto toteuttaa digitoinnin sekä huolehtii digitaalisen aineiston säilyttämisestä ja käyttöön saattamisesta.
Kantakortit palautetaan digitoinnin jälkeen ajoneuvokerhoille.
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Kohti vuotta 2025 – pitääkö
Kansallisarkiston uusi
strategia?

Kansainväliset käytännöt pohjana

MIA BERGQVIST

Kansallisarkisto päättää julkishallinnon pysyvästi säilytettävistä (arkistoitavista) asiakirjatiedoista. Päätökset tehdään
asiakirjatiedon elinkaaren alkuvaiheessa. Tällä voidaan varmistaa arkistoitavien asiakirjojen autenttisuus sekä tietosisällön muuttumattomuus, todistusvoimaisuus ja luotettavuus. Ne toteutetaan tietojärjestelmissä dokumentoimalla
tiedon käsittelyvaiheet ja tuottamalla tarvittavat käytettävyyttä ja saatavuutta palvelevat metatiedot. Tämä on tieteellisen tutkimuksen ja asiakirjojen validiteetin kannalta välttämätöntä.

Kansallisarkiston pääjohtaja Jussi Nuorteva.
SHUTTERSTOCK
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demian vuoksi sulkea Kansallisarkiston asiakaspalvelutilat
ja tutkijasalit. Digitalisaatio osoitti voimansa konkreettisessa tilanteessa.

Vahvistin Kansallisarkiston uuden strategian
4.3.2020. Sen tulisi toimia majakkana, jonka
kirkas valo johtaa Kansallisarkiston vuoteen
2025. Tasan viikon kuluttua vahvistamisesta
Maailman terveysjärjestö julisti Kiinassa loppuvuodesta 2019 puhjenneen koronavirusepidemian pandemiaksi. Maaliskuussa 2020
maailma sulkeutui, samoin Suomi.

Hyvä pohja jatkaa eteenpäin

Tiedonhallintaan selkeät vastuut

Epävarmasta tulevaisuudesta huolimatta Kansallisarkiston
strategia vaikuttaa sitä lukiessa edelleen onnistuneelta ja
toimivalta. Se perustuu digitaalisen toimintaympäristön kehittämiseen, analogisten aineistojen laajamittaiseen digitointiin ja avoimiin tietovarantoihin. Strategia on sidottu hallituksen keskeiseen tavoitteeseen digitalisoida julkiset palvelut
vuoteen 2023 mennessä.

Kansallisarkiston strategian ensimmäinen ja keskeisin tavoite on, että asiakirjatiedon elinkaarihallinnan ohjausvastuut ovat selkeät. Tämän vuoden alussa tuli voimaan
laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta. Lain tavoitteena on
edistää yhdenmukaista tiedonhallintaa, tietoturvallisuutta ja
digitaalisuutta viranomaistoiminnassa. Valtiovarainministeriö
ja tiedonhallintalautakunta vastaavat yleisohjauksesta osana julkishallinnon kehittämistä.

Pandemian vaikutuksia globaaliin talouteen ja Suomeen
voidaan vasta arvailla. Joka tapauksessa Suomi on tehnyt
päätöksiä, jotka lisäävät valtion velkataakkaa ja vaikuttavat
julkisen rahoituksen kohdentamiseen tulevina vuosina, alkaneena strategiakautena. Kestääkö siis Kansallisarkiston
upouusi strategia?

Kansallisarkistolla on seulontapäätösten ansiosta paras kokonaiskuva Suomen julkishallinnon tuottamasta tiedosta ja tietojärjestelmistä. Viime vuonna toteutetussa
”Maine&Luottamus”-tutkimuksessa Kansallisarkisto oli 69
valtionhallinnon organisaation joukossa yhdestoista, parhaana opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan laitoksena.
Riippumattoman arvioijan toteuttamassa asiakasarvioinnissa saavutimme suorastaan punastuttavan hyvän tuloksen.
Tältä pohjalta on hyvä jatkaa eteenpäin.

Kansallisarkiston sekä koko julkisen sektorin on arvioitava
uudelleen se, perustuvatko strategiat ja niiden toteuttamissuunnitelmat realistiseen tulevaisuuskuvaan vai onko linjauksia määriteltävä uudestaan. Oleellista on se, muuttuuko
hallitusohjelma ja hallituksen linja. Niiden perustalle rakentuu työ Suomen tulevaisuuden hyväksi.

Koronaviruksen asettamat rajoitukset eivät halvaannuttaneet Kansallisarkistoa. Laitos on pitkään ja määrätietoisesti
panostanut sähköisiin palveluihin ja valtaosa asiakkaista on
tottunut käyttämään niitä. Jos näin ei olisi tehty, suuri osa
palveluista olisi loppunut hallituksen päätettyä koronaepi-

Tiedonhallintalain valmistelussa opetus- ja kulttuuriministeriö
rajasi arkistolain käynnissä olleen valmistelun ulkopuolelle,
samoin oikeusministeriö julkisuuslain. Keskeisin syy tähän
oli se, ettei Kansallisarkiston roolista ja arkistoinnista syntynyt yhteistä näkemystä. Lopputulos ei ollut hyvä.
On selvää, että arkistolaki ja julkisuuslaki on otettava tarkasteluun, jotta asiakirjatiedon elinkaarihallinnan vastuut ja tavoitteet ovat selkeät. Sen takia opetus- ja kulttuuriministeriö
on teettänyt esiselvityksen arkistolain uudistamistarpeista.
Raportin valmistelusta on loppuvaiheessa vastannut Kansallisarkiston lakimies Raimo Lepistö.

Elinkaarihallinta (Document Lifecycle Management) on asiakirjahallinnan ja arkistoinnin keskeinen kansainvälinen toimintatapa. Suomi on alusta lähtien osallistunut Euroopan
komission vuonna 1996 perustaman DLM Forumin toimintaan. Siihen kuuluvat lähes kaikki EU-maiden kansallisarkistot sekä monia muita toimijoita, kuten Euroopan keskuspankki. On tärkeää, että Suomen asiakirjahallinnan ja
arkistoinnin käytännöt sidotaan entistä vahvemmin yhteisiin kansainvälisiin käytäntöihin ja standardeihin. Kansallisarkiston strategian mukaan arkistolaki uudistetaan
vastaamaan digitaalisen julkishallinnon tarpeita ja kansainväliset toimintamallit luovat perustan uudistamiselle. Kansallisessa kehittämisessä keskeistä on toimiva yhteistyö valtiovarainministeriön ja tiedonhallintalautakunnan
kanssa.

Digitaaliset palvelut vahvistuvat
Kansallisarkistosta vuonna 2016 annetun lain (1145/2016)
mukaan Kansallisarkiston keskeisenä tehtävänä on asiakirjatietojen saatavuuden, käytön ja tutkimuksen edistäminen.
Strategia korostaa, että digitaalinen arkistointi on ensisijainen arkistointitapa julkishallinnossa. Sitä edistävät aineistojen massadigitointi, takautuva digitointi ja digitointitoiminnan hajauttaminen Kansallisarkiston toimipaikkoihin.
Kansallisarkisto uudistaa palveluitaan ja palvelujärjestelmiään siten, että ajasta ja paikasta riippumattomat digitaaliset palvelut vahvistuvat ja niiden käyttö yhdenmukaistuu ja
helpottuu.
Kansallisarkiston lakisääteisten tehtävien toteuttaminen
edellyttää asiakaslähtöistä toimintaa sekä yhteistyötä yliopistojen ja muiden keskeisten asiakasryhmien kanssa.
Globalisoituneessa maailmassa on tärkeää, että Kansallisarkisto tekee aktiivisesti kansainvälistä ja kansallista yhteistyötä yliopistojen ja muiden toimijoiden kanssa digitaalisen tutkimusprosessin kehittämisessä.
Aalto-yliopiston ja HELDIG:in (Helsinki Centre for Digital
Humanities) kanssa tehty yhteistyö älykkäisiin järjestelmiin
ja semanttiseen webiin perustuvien palveluiden tuottamisessa on jo tuonut hyvää tulosta. Verkossa olevat Sotasampo (https://www.sotasampo.fi/fi/) ja Sotasurmasampo
1914–1922 (https://sotasurmat.narc.fi/) ovat tästä hy-
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Poikkeusolot rajoittavat
Kansallisarkiston palveluiden
saatavuutta

Strategian
jalkauttamisessa
tärkeää on, että
tavoitteet on määritelty
mahdollisimman
selkeästi ja
konkreettisesti.
viä esimerkkejä. Kansainvälinen READ/Transkribus-hanke
on puolestaan kehittänyt kykyä lukea älykkään järjestelmän
avulla eri aikakausien käsinkirjoitettuja tekstejä konetekstiksi. Se avaa aivan uudenlaiset mahdollisuudet näiden aineistojen tietosisällön hakuun ja käyttöön tutkimuksessa.

Toimintakulttuuri on uudistunut
Siirtyminen koronavirusepidemian aikana nopeasti etätyöskentelyyn, verkkokokouksiin ja digitaalisten palveluiden tehostamiseen kertoi siitä, että Kansallisarkiston toimintakulttuurissa on viime vuosina tapahtunut suuri muutos.
Tavoitteena on vahvistaa entisestään tätä kehitystä. Tulevalla strategiakaudella henkilöstön osaamisessa ja koulutuksessa painotetaan digitaalisen toimintaympäristön
hallintaa, verkottunutta toimintatapaa sekä Kansallisarkiston kykyä hoitaa tehtäviään valtakunnallisesti.

Yksi tärkeimmistä linjauksista niin edellisessä kuin uudessa strategiassa on, ettei Suomessa enää rakenneta uutta
arkistotilaa analogisille aineistoille. Tehokas ja laajamittainen digitointi on avainasemassa pyrittäessä tähän tavoitteeseen. Sitä tukee myös entistä tehokkaampi yhteistyö
Senaatti-kiinteistöjen kanssa viranomaisten arkistotilan hallinnassa. Tilasuunnittelua auttaa se, että arkistokelpoinen tila
on sisällytetty Senaatti-kiinteistöjen tilanhallintaohjelmaan.
Tämä mahdollistaa massadigitoinnin kohdentamisen aineistoihin, jotka vapauttavat eniten tilaa valtion omistamista kiinteistöistä. Tehokas tilanhallinta tukee myös tavoitetta, että
kestävän kehityksen tavoitteet otetaan huomioon kaikessa toiminnassa.
Kansallisarkiston strategiset tavoitteet on kohdennettu vuoteen 2025 saakka, mutta strategian valmistelussa on otettu huomioon julkishallintoon tehdyt, vuoteen 2030 ulottuvat
suunnitelmat ja linjaukset. Strategian jalkauttamisessa tärkeää on, että tavoitteet on määritelty mahdollisimman selkeästi ja konkreettisesti, jotta ne voidaan saavuttaa. Se on
tuonut tulosta aikaisemmilla strategiakausilla, enkä epäile,
etteikö näin kävisi myös nyt, omalta osaltani viimeisellä strategiakaudella.
TEKSTI: JUSSI NUORTEVA, pääjohtaja, Kansallisarkisto

Aktin toimitus kysyi johtaja Juhani Tikkaselta, millä tavoin
poikkeusolot ovat vaikuttaneet Kansallisarkiston palveluihin.
”Asiakkaiden, henkilöstön ja aineistojen turvallisuus on aina
etusijalla. Sen vuoksi Kansallisarkiston paikan päällä tapahtuva asiakaspalvelu suljettiin valtioneuvoston linjausten mukaisesti jo maaliskuun puolivälissä”, Tikkanen toteaa.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimerkiksi uusia tutkijasalitilauksia, kaukolainatilauksia tai käyttöoikeushakemuksia ei tänä aikana oteta vastaan. Myös kaikki loppukevääksi
suunnitellut tapahtumat on siirretty myöhemmäksi tai peruttu.

Tärkeät tietopyynnöt etusijalla
Tietopalvelussa kansalaisten ja hallinnon kannalta tärkeät
tietopyynnöt on asetettu etusijalle, ja niiden resursointia on
vahvistettu. Osa tietopyynnöistä voidaan käsitellä etätyönä,
kiitos digitoitujen aineistojen.
Myös iso osa asiakkaista voi poikkeusoloissakin jatkaa omatoimista tutkimusta verkossa vapaasti saatavan aineiston
turvin. Koronavirus on huomioitu myös Kansallisarkiston
työntekijöiden turvallisuuden näkökulmasta.
”Riskiryhmiin kuuluvat työskentelevät yksinomaan etätöissä. Myös muu henkilökunta tekee etätöitä siltä osin, kun
työtehtävät sen sallivat”, Tikkanen kertoo.
”Toiminnan jatkuvuuden kannalta keskeisiä aineiston siirtoihin ja hallintaan liittyviä tehtäviä on jatkettu myös poikkeusoloissa. Muiltakin osin toiminta on pyritty pitämään mahdollisimman normaalina olosuhteisiin nähden. Pyrimme siihen,
että asiakkaille aiheutuvat haitat jäisivät mahdollisimman vähäisiksi.”

Asiakkailta ymmärrystä
Juhani Tikkanen toteaa, että asiakkaat ovat suhtautuneet
ymmärtäväisesti tutkijasalien sulkemiseen osana tartuntariskien vähentämistä.

SHUTTERSTOCK

Muun yhteiskunnan tavoin myös Kansallisarkisto joutui supistamaan toimintaansa
koronaviruksen vuoksi maaliskuun puolivälissä. Tätä artikkelia kirjoitettaessa sulun arvioidaan jatkuvan vähintään 13.5. saakka.
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”Valitettavasti jouduimme ajamaan Vakka-arkistotietokannan
alas suunniteltua aiemmin. Alasajo ei suoraan liittynyt poikkeusoloihin vaan siihen, että Vakan tietojen siirtoa uuteen
AHAA-järjestelmään saadaan näin merkittävästi nopeutettua.”
Koska tutkijasalilainojen toimittaminen on pysähdyksissä,
osalla asiakkaista sulusta koituvat haitat ovat jääneet vähäisiksi. Osalle asiakkaista haitat ovat kuitenkin palautteen perusteella olleet suurempia.
”Olemme tästä pahoillamme ja olemme pyrkineet muilla
keinoin turvaamaan heidän tiedontarpeensa”, Tikkanen sanoo.

Verkkopalvelut ahkerassa käytössä
Osaan Kansallisarkiston aineistoja voi tutustua verkkopalvelun kautta omalta kotikoneelta. Digitaaliarkistoon on koottu
digitoituja aineistoja, joita voi hakea aihealueittain tai hakusanoilla omien kiinnostuksen kohteiden mukaan.
Kansallisarkiston verkkosivuille on koottu myös linkkejä tutkimustietokantoihin, joiden aihepiirit vaihtelevat Suomen sotiin liittyvistä arkistoista keskiaikaisiin asiakirja-aineistoihin,
heraldiikkaan ja venäläisiin arkistolähteisiin. Esimerkiksi Suomen sodissa 1939–1945 menehtyneet- ja Sotasurmasampo
1914–1922 -tietokannat sisältävät runsaasti yksityiskohtaista
tietoa sotatapahtumista, paikoista ja henkilöistä. Erilaisia hakuja yhdistämällä tietokannoista voi työstää myös laajempia
koosteita vaikkapa tietyn paikkakunnan asioista.
Lukuvinkkinä voi suositella myös Arkistojen Porttia, jonka artikkelit perehdyttävät eri aihepiiriä käsitteleviin arkistolähteisiin ja niiden käyttöön. Kaikkiin Kansallisarkiston verkkopalveluihin ja tietokantoihin pääsee tutustumaan verkkosivulta
https://arkisto.fi/fi/aineistot/verkkopalvelut-ja-tietokannat.
TEKSTI: SARI HÄKKINEN, tiedottaja, Kansallisarkisto
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Kansallisarkiston sähköinen
arkistopalvelu laajenee
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Kansallisarkisto kehittää sähköistä arkistopalveluaan (SAPA) yhtenäistämällä sekä digitoitujen että alkujaan digitaalisten aineistojen tiedonhallintaa.
Julkishallinto digitalisoituu kovaa vauhtia. Kansallisarkisto
satsaa siihen, että julkishallinnon arkistointi toteutetaan ensisijaisesti digitaalisessa muodossa. Päivitetyn strategiansa
mukaisesti Kansallisarkisto edistää julkishallinnon digitaalista arkistointia massadigitoimalla valtionhallinnon arkistoitavat aineistot ja laajentamalla alkujaan digitaalisten aineistojen vastaanottoa.
Digitaalisen aineiston vastaanotto, säilyttäminen ja käyttöön
saattaminen edellyttävät toimivan infrastruktuurin (alustan)
lisäksi yhteensopivaa toiminnallista kokonaisuutta eli palvelupolkua. Tätä varten Kansallisarkisto on käynnistänyt
sähköisen arkistoinnin käyttöönottoprojektin, joka kehittää
digitaalisen aineiston hallinnan ja käyttöön saattamisen palvelukokonaisuutta.

Kolme tavoitetta tälle vuodelle
Käyttöönottoprojektin tavoitteena on saada sekä digitoitujen
että alkujaan digitaalisten aineistojen vastaanotto yhtenäisen
digitaalisen tiedonhallinnan piiriin. Lisäksi projekti mahdollistaa arkistopalveluun siirrettyjen aineistojen käytön selainpohjaisella käyttöliittymällä eli Kansallisarkiston Astia-verkkopalvelussa.
Käyttöönottoprojekti keskittyy vuoden 2020 aikana kolmeen
tavoitteeseen:
1. Sähköisen arkistoinnin alusta kytketään vastaanottamaan
Kansallisarkiston digitointiprosesseissa tuotetut aineistot
(massadigitointi ja takautuva digitointi).
2. Aloitetaan Digitaaliarkiston asiakirjojen migraatio uudelle alustalle.
3. Kehitetään sähköisen arkistoinnin alustaa vastaamaan alkujaan digitaalisten aineistojen vastaanoton tarpeisiin.
Alkuvaiheessa keskitytään palvelemaan valtionhallinnon viranomaisia. Arkistoinnin lainsäädännön uudistamisen yhtey-

dessä selvitetään palvelun laajentamista muille julkisen hallinnon toimijoille, erityisesti kunnille.

Kohti yhden luukun periaatetta
Viranomaisille sähköisen arkistoinnin palvelu näkyy ennen
kaikkea olemassa olevan palvelun kehittymisenä ja laajenemisena sekä siirtymisenä kohti yhden luukun periaatetta.
Kansallisarkiston sähköiseen arkistointipalveluun on vastaanotettu alkujaan digitaalista aineistoa vuodesta 2011 lähtien useista kymmenistä valtionhallinnon tietojärjestelmistä.
Sähköiseen arkistopalveluun keskitetään kaikki Kansallisarkiston hallussa olevat digitaaliset aineistot.
Jatkossa viranomaiset voivat siirtää alkujaan digitaalisia aineistoja sähköisen arkistoinnin palveluun itselleen sopivalla
aikataululla helppokäyttöisen selainpohjaisen käyttöliittymän
avulla, kunhan sopimus viranomaisen ja Kansallisarkiston välillä on solmittu. Sähköisen arkistoinnin palvelu auttaa jatkossakin palvelun käyttöön liittyvissä kysymyksissä.

tekniikkakeskus Oy työstää Kansallisarkistolle aineistojen
vastaanoton ja prosessoinnin toiminnot. Tämä sähköisen arkistoinnin alustan kehitys on edennyt ripeästi, ja Kansallisarkiston digitoinnin prosessit eli massadigitointi ja takautuva
digitointi siirtyvät käyttämään sähköisen arkistoinnin uutta
alustaa kevään 2020 aikana.
Keväällä on ryhdytty valmistelemaan viranomaisten alkujaan digitaalisen aineiston vastaanottoa SÄHKE2-muodossa
sekä selainpohjaisen käyttöliittymän kehittämistä. Toistaiseksi poikkeusolot eivät ole vaikuttaneet sähköisen arkistoinnin
kehitystyöhön, ja mikäli näin on vielä jatkossakin, uudistunutta sähköisen arkistoinnin palvelua päästään pilotoimaan
alkujaan digitaalisten aineistojen siirroissa viimeistään ensi
vuoden alkupuolella.
Sitä ennen on vielä paljon työstettävää ja selvitettävää, mutta tiedotamme projektin etenemisestä aktiivisesti ja kehitämme sähköisen arkistoinnin palvelua yhteistyössä viranomaisten kanssa.
TEKSTI: KAISA RIHU, projektipäällikkö, Kansallisarkisto

Missä mennään nyt?
Sähköisen arkistoinnin infrastruktuuria on rakennettu
omassa toteutusprojektissaan, jossa CSC Tieteen tieto-
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Maailman suurin
sukututkimustapahtuma

Suojelupoliisin 1960-luvun
aineistot Kansallisarkistoon

Artikkelin kirjoittaja vieraili helmikuun lopulla maailman suurimmassa sukututkimustapahtumassa RootsTechissä Salt Lake Cityssä. Kutsun esitti kansainvälinen sukututkimusyhteisö
FamilySearch.

SHUTTERSTOCK
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Suojelupoliisin vuosien 1960–1969 pysyvästi säilytettävät asiakirjat on siirretty Kansallisarkistoon. Aineisto koostuu yhteensä 766
arkistokotelosta.
SUOJELUPOLIISIN ARKISTOMATERIAALI sisältää aiheen
mukaan järjestettyjä asiamappeja sekä henkilömappeja ja
henkilölehtiä. Henkilölehtiin ja -mappeihin on kerätty kootusti tietoja yksittäisistä henkilöistä, joista Suojelupoliisi on
tavalla tai toisella ollut kiinnostunut.
Henkilömapit ovat jatkumoa Supon edeltäjien Etsivän Keskuspoliisin ja Valtiollisen poliisin (EK-Valpo) kokoamille henkilömapeille. Joissain tapauksissa samasta henkilöstä on
olemassa sekä EK-Valpon että Supon henkilömappi. Henkilölehdet puolestaan ovat 1960-luvun taitteessa korvanneet
aiemmin ylläpidetyt henkilökortistot.

EK-Valpon kiinnostavat kotelot
Suojelupoliisi luovutti Kansallisarkistoon myös 25 arkistokoteloa EK-Valpon arkistoihin kuuluvaa aineistoa vuosilta 1919–
1948. Suojelupoliisin edeltäjien arkistot on pääosin siirretty Kansallisarkistoon jo aiemmin. Nyt tehdyn siirron myötä
Kansallisarkistoon on taltioitu 50 vuotta suomalaisen turvallisuuspoliisin historiaa.
EK-Valpon asiakirjojen luovutus sisältää asiakirjoja, jotka liittyvät hyvin kutkuttaviin aiheisiin ja todennäköisesti herättävät myös tutkijoiden mielenkiinnon. Luovutus sisältää muun
muassa asiakirjoja, jotka käsittelevät Stella Polaris -operaatiota vuonna 1944. Sen tarkoituksena oli turvata Suomen armeijan tiedustelutoiminnan edellytykset, jos Neuvostoliitto
miehittäisi Suomen.

Konferenssi natsi-Saksassa
Osa kansioista liittyy turvallisuuspoliisien kansainväliseen
konferenssiin Saksassa vuonna 1937. Etsivän Keskuspoliisin edustajana konferenssiin osallistui EK:n silloinen johtaja
Esko Riekki, joka tunnettiin hyvistä suhteistaan natsi-Saksaan ja joka toimi myöhemmin SS-värvärinä. Kokoontumisen aiheena oli muun muassa kansainvälinen taistelu bolsevismia vastaan.
Konferenssista kerätyn materiaalin joukossa on esitelmiä
Saksan turvallisuus-, vakoilu- ja tiedustelukoneiston ykkösnimiltä, kuten SS:n ja Gestapon johtajalta Heinrich Himmleriltä ja hänen läheiseltä työtoveriltaan, Saksan turvallisuuspalvelun johtajalta Reinhard Heydrichilta. Himmler
ja Heydrich eivät vielä olleet saaneet synkkää kansainvälistä mainettaan, mutta olivat jo omassa maassaan pelättyjä.
Myös fasistisen Italian ja keisarillisen Japanin edustajat olivat esitelmöimässä konferenssissa. Muista asiakirjoista mainittakoon turvallisuuspoliisin toimintaan liittyvä opetusaineisto ja vuoden 1933 suureen vakoilujuttuun liittyvät valokuvat.

KANSALLISARKISTO ON toiminut jo useita vuosia takautuvan digitoinnin kumppanuusyhteistyössä FamilySearchin
kanssa. Heidän kanssaan on digitoitu yhteensä 11 miljoonaa
asiakirja-aukeamaa, muun muassa Kansallisarkiston henkikirjat vuosilta 1809–1919 ja autonomian ajan renovoituja tuomiokirjoja.

Suomen, Tanskan, Norjan, Liettuan ja Ison-Britannian kansallisarkistojen edustajat muodostivat RootsTechissä VIP-ryhmän, jolle oli järjestetty kongressitapahtumien lisäksi paljon vierailuja ja omia tapahtumia viikon ajalle. Lisäksi ryhmä
osallistui asiantuntijaluentoihin sekä vieraili varsinaisilla messuilla.

FamilySearch on maailman suurin ei-kaupallinen sukututkimusjärjestö. Se on perustettu vuonna 1894, ja toiminta perustuu pitkälti vapaaehtoistyöhön. Järjestöä rahoittaa Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko.

FamilySearch järjesti retkiä muun muassa FamilySearchin
kirjastoon, kirkon historialliseen kirjastoon sekä tutustumaan
vapaaehtoistoimintaan.

Järjestön toiminnassa keskeistä on kerätä verkossa olevaan
sukupuuhun (https://www.familysearch.org/tree/) mahdollisimman laajat tiedot, jotta kansalaiset voivat hyödyntää
sukupuuta veloituksetta sekä löytää ja linkittää sieltä omia
sukulaisiaan ja heihin liittyviä valokuvia ja asiakirjoja. Sähköisissä järjestelmissä on peräti 3,1 miljardia kuvatiedostoa
sekä 7,4 miljardin henkilön tiedot hakukelpoisina.

Monipuolista messuohjelmaa
FamilySearch kutsui allekirjoittaneen ja muita arkistoyhteistyökumppaneita eri maista 24.–29.2.2020 järjestettyyn
RootsTech-sukututkimustapahtumaan Salt Lake Cityyn. Kyseessä on tiettävästi maailman suurin sukututkimustapahtuma, jossa vieraili päivittäin jopa yli 15 000 henkeä.
Tapahtuma järjestettiin nyt 10. kerran Salt Lake Cityssä ja viime syksynä ensimmäistä kertaa Lontoossa. Lontoon tapahtumasta tullee uusi perinne.

Helppokäyttöinen tietokanta
Hämmästyin FamilySearchin aineistojen käytön helppoudesta ja korkeasta teknisestä tasosta. Järjestön kirjaston (Family History Library) palvelut ovat huomattavan moderneja;
kukin FamilySearchin tietokantaan liittynyt ja sinne sukulaistietojaan vienyt pystyy käyttämään kantaa mobiilisti ja visualisoimaan sukutietoja eri näkökulmista.
Itse löysin unkarilaisen isäni äidin perheen tietoja, ja pystyin
yhdistämään ne muuhun sukuuni. Hakutulosten yhteyteen
on linkitetty digitoidut kuvat, joiden avulla voi varmistua tiedon alkuperäisyydestä sekä saada lisää tietoa, joka ei ole digitaalisesti haettavissa.
Tutustuminen Kalliovuorten upeissa maisemissa sijaitsevaan
Salt Lake Cityyn, FamilySearchin toimintaan sekä maailman
suurimpiin sukututkimusmessuihin oli vaivan arvoista.
TEKSTI JA KUVA: ISTVÁN KECSKEMÉTI, johtaja, Kansallisarkisto

Julkisuuden raja 60 vuotta
Suojelupoliisin arkiston sekä nyt luovutettujen EK-Valpon
asiakirjojen luettelotietoihin ja arkistoihin voi tutustua Kansallisarkiston Helsingin toimipaikan tutkijapalvelussa. Suojelupoliisin asiakirjat ovat salassa pidettäviä 60 vuoden ajan.
Sitä vanhemmat asiakirjat tulevat julkisiksi kalenterivuosittain kunkin vuoden alussa.
Käyttöluvat julkisiin asiakirjoihin myöntää Kansallisarkisto ja
salassa pidettäviin Suojelupoliisi.
TEKSTI: VILLE KONTINEN, ylitarkastaja, Kansallisarkisto

Maisema Kalliovuorille
Salt Lake Cityn pohjoisilta
kukkuloilta 1 400 metrin
korkeudelta.
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tään tuntuva määrä. Ensimmäinen laajempi lahjoitus tehtiin
jo vuonna 1958, kun Inkeriläisten yhdistyksen hallitus päätti luovuttaa silloiselle Valtionarkistolle yhdistyksen hallussa
olleen Inkerin arkiston.

Yksi Kaapre Tynnin tyttäristä oli kirjailija Aale Tynni, joka voitti Lontoon olympiakisoissa vuonna 1948 kultamitalin taidekilpailujen lyriikkasarjassa runollaan ”Hellaan laakeri”. Inkerin
arkistoon on liitetty myös kapteeni Jussi Tiinuksen käsikirjoitus ”Katsaus Inkerin menneisyyteen”. Inkerin arkisto -kokoelma käsittää 3,5 hyllymetriä ja sisältää runsaasti muun
muassa valokuvia.

KANSALLISARKISTO / INKERIN ARKISTO I-II

Kokoelma käsitti inkeriläisten yhdistysten ja inkeriläisten vapausliikkeen asiakirjoja vuosilta 1919−1944. Kokoelmaan sisältyi myös muun muassa opettaja Juuso Mustosen Inkeriä koskeva käsikirjoitus- ja lehtileikekokoelma. Myöhemmin
Valtionarkisto liitti kokoelmaan muun muassa Kolppanan seminaarin johtajan Kaapre Tynnin jo vuonna 1939 tallettamat
Inkeriä koskevat aineistot ja hänen oman kirjeenvaihtonsa.
Kansallisarkiston viranomaisarkistoista löytyvät omana kokonaisuutenaan Tynnin luovuttamat Kolppanan seminaarin
asiakirjat.

Inkeriläiset ovat kirjanneet muistiin muun muassa
vanhoja perinnetapojaan.

Vankileirin tarinat lakanoille
Eksoottisin inkeriläisaineisto lienee Amalia Suden ”lakanat”, joita säilytetään Kansallisarkistossa.

KANSALLISARKISTO / AMALIA SUDEN ARKISTO

Yhteishanke nosti esille
inkeriläisaineistoja
Kansallisarkistossa on runsaasti inkeriläisiä koskevaa arkistoaineistoa. Inkeriläisaineistoja
on tuotu esille suurta yleisöä puhuttelevassa muodossa yhteishankkeessa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) ja Inkeriläisten sivistyssäätiön kanssa.
KANSALLISARKISTO ON vuodesta 2018 lähtien ollut mukana ”Inkeri ja inkeriläisyys – muistot talteen, arkistot haltuun” -hankkeessa. Kansallisarkiston roolina on ollut kohdistaa resursseja inkeriläisten aineistojen hankkimiseen,
järjestämiseen ja digitoimiseen.
Nyt loppusuoralla oleva hanke ei ole niinkään lisännyt Kansallisarkistossa säilytettäviä inkeriläisaineistoja, vaan on tuonut niitä laajan yleisön tietoisuuteen hyvin konkreettisesti.
Hanke on nostanut inkeriläisyyden esille näkyvällä tavalla,
tuottanut huomattavan määrän haastatteluaineistoja ja myös
yksityishenkilöiden aineistolahjoituksia, jotka ovat luonteeltaan sopineet parhaiten SKS:n kokoelmiin.

Kansallisarkisto sai vuosina 2014 ja 2017 ottaa vastaan lisäluovutuksia inkeriläisarkistoihin, joista muodostettiin Inkerin arkisto II -kokoelma. Nämäkin luovutukset sisälsivät inkeriläisten yhdistysten ja yksityishenkilöiden aineistoja sekä
kartta-aineistoja ja muun muassa Inkerin lipun luonnokset.
Laajemmat henkilöaineistot kuuluivat Anders Lohen, Paavo Sovon, Juho Tirrosen ja Leo Yllön jäämistöihin.

kouluissa ja hankkivat matematiikan opettajan pätevyydet
Pietarin yliopistossa. Amalia Susi vangittiin useampaan otteeseen, ensimmäisen kerran keväällä 1921. Vuonna 1942
hänet tuomittiin neuvostovastaisesta agitaatiosta kymmeneksi vuodeksi vankileirille.

Kansallisarkiston ehkä eksoottisin inkeriläisaineisto ovat
Amalia Suden (o.s. Tiihonen) kankaanpaloille kirjoittamat
muistelmat inkeriläisten oloista ja kohtelusta vankileireillä.
Aineisto tunnetaan myös Amalia Suden ”lakanoina”.

Amalia Suden muistelmat on kirjoitettu 1950–60-luvuilla ja
ulottuvat ajassa taaksepäin aina 1930-luvulle. Kirjoitusalustaa on hyödynnetty tehokkaasti ja osittain tekstiä on kirjoitettu molemmille puolille kangasta, mikä hankaloittaa niiden
tulkitsemista ja käyttöä, kun teksti kuultaa läpi.

Amalia Tiihonen avioitui vuonna 1918 opettaja Juho Suden
kanssa, ja molemmat toimivat myöhemmin opettajina eri
KANSALLISARKISTO / INKERIN ARKISTO I-II
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Hankkeen suunnitelmissa on myös oppimisaineistoalustan
ja podcast-sarjan tuottaminen, mutta niiden toteutus viivästyy lievästi koronaepidemian takia. Myös huhtikuun alkuun 2020 suunniteltu seminaari on lykkääntynyt syksyyn.
Lisäksi Kansallismuseossa avautui tammikuussa ”Inkeriläiset – unohdetut suomalaiset” -näyttely, jonka on laatinut
työryhmä Lea Pakkanen, Santeri Pakkanen ja Meeri Koutaniemi. Näyttely esittelee myös Kansallisarkiston inkeriläisaineistoja.

Aineistoja 1900-luvun alusta
Inkeriläisten kulttuuria ja elämänvaiheita monipuolisesti valottavia aineistoja on lahjoitettu Kansallisarkistolle jo ennes-

Kankaista kaksi tulkintaa

Kankaanpalat salakuljetettiin Suomeen, missä niistä on puhtaaksikirjoitettu tulkintoja kahtenakin versiona. Toisen version on tehnyt opettaja Aapo Iho ja toisen opettaja Tatjana
Tigonen, joka on Amalia Suden sisarentytär. Ihon versio luovutettiin Kansallisarkistolle 1970-luvun alussa, Tigosen versio 1990-luvun alussa.
Amalia Suden muistelmista on julkaistu katkelmia julkaisuissa Punalippu/Carelia (9/1989 & 5, 10/1990) sekä Neuvostonainen (8/1990). Jukka Rislakin kirjoittama artikkeli Amalia
Sudesta ja hänen lakanoistaan julkaistiin Helsingin Sanomissa 10.7.1994, ilmeisesti pari vuotta aiemmin tehdyn aineistoluovutuksen innoittamana. Rislakki ei mainitse Aapo
Ihon versiota ollenkaan. Ihon muistelmia löytyy Inkerin arkisto II -kokoelmasta.
TEKSTI: KENTH SJÖBLOM, ylitarkastaja, Kansallisarkisto

Inkerin arkistoissa on paljon valokuvia.
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Digi- ja väestötietoviraston
tulevaisuus on täynnä Toivoa
Väestörekisterikeskus, maistraatit ja Maistraattien ohjaus- ja kehittämiskeskus (MOK)
yhdistyivät vuoden alusta Digi- ja väestötietovirastoksi (DVV). Uuden viraston asianhallinnan prosesseja alettiin kehittää kaksi
vuotta aiemmin, ja työ jatkuu yhä.

DIGI- JA VÄESTÖTIETOVIRASTON tehtävänä on edistää
yhteiskunnan digitalisaatiota, turvata tietojen saatavuus ja
tarjota palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin. Uudessa
virastossa työskentelee yli 800 henkilöä.
Kolmen viraston asianhallinnan prosessien yhteensovittaminen alkoi kaksi vuotta sitten osana yhdistymishankkeen
työtä. Hankkeessa saatiin luotua yhteiset asianhallinnan toimintaperiaatteet uudelle virastolle. Paljon työtä jäi kuitenkin tehtäväksi.
Digi- ja väestötietoviraston luonnollisena tavoitteena on saada digitalisoitua asiakirjaprosessinsa. Käytännössä seuraavat
vuodet eletään eräänlaisessa välitilassa, jossa digitaalinen

asianhallinta ja paperiprosessit kulkevat rinnan.
Lähtötilanteessa viraston käytössä on kaksi asianhallintajärjestelmää (Maisa, D360). Lisäksi suunnitteilla on ottaa asteittain käyttöön D10-järjestelmä, joka korvaisi D360-järjestelmän ja jonne voitaisiin viedä myös prosesseja, joissa ei
tällä hetkellä ole käytössä mitään asiankäsittelyjärjestelmää.
Uuden viraston lähtökohtana on, että asiakirjat säilytetään
sähköisesti asianhallintajärjestelmissä. D360-järjestelmällä on jo Kansallisarkiston päätös pysyvästä sähköisestä säilyttämisestä. Myös Maisassa asiakirjat säilytetään jatkossa
pysyvästi sähköisesti, vaikka järjestelmä ei ole Sähke2-määritysten mukainen. Tiettyjen substanssiprosessien asiakirjat säilytetään paperisina, kunnes prosessit saadaan sähköistettyä.

VAAKA kehittää asianhallintaa
Uudenlaista asianhallinnan kehittämistyötä tehdään osana
VAAKA-hanketta. Sen tehtävänä on varmistaa väestötietojärjestelmän (VTJ) elinkaaren jatkuvuus sekä luoda virastolle palvelukokemukseltaan yhtenäinen asianhallinnan järjestelmäratkaisu. Hankkeessa toteutettavat kansalaispalvelut

DIGI- JA VÄESTÖTIETOVIRASTO

ovat osa vireillepanon digitalisaatiota. Se tehostaa viraston
toimintaa ja mahdollistaa sen palvelutuotannon kehityksen.
Viraston asianhallintaa VAAKA digitalisoi askel askeleelta.
Ensimmäisiä otettuja askeleita ovat olleet muun muassa asian vireillepano, paperista sähköiseen prosessiin siirtyminen
sekä vireillä olevien asioiden käsittely. Uusi asianhallintajärjestelmä mahdollistaa jatkossa asiakaspalvelusta nousevien
asioiden asiankäsittelyn ja kokoaa yhteen joukon keskeisiä
järjestelmiä (muun muassa aiempi maistraattien asiankäsittelyjärjestelmä, väestötietojärjestelmä ja verkkomaistraatti).
Tulevaisuudessa viraston asianhallinta sulautuu siis mahdollisimman sujuvaksi osaksi asiakaspalveluprosessia. Itseisarvona ei ole asiankäsittely vaan sujuva asiakaspalvelu
kansalaisille sekä mahdollisimman helppokäyttöinen asiankäsittelyjärjestelmä viraston työntekijöille.

Toivo palvelee vanhaa ja uutta
Vuoden alusta Espooseen perustettiin skannauskeskus, jossa skannataan tällä hetkellä osa holhoustoimen asiakirjoista,
perukirjan osakasluettelon vahvistamiset, nimenmuutosasiat
ja avioehdot. Jotta asiakirjat saadaan liikkumaan sähköisesti
eteenpäin, luotiin skannaus- ja arkistointiratkaisu Toivo, jossa asiakirjat säilytetään skannatussa muodossa.
Varsinainen asioiden kirjaus tapahtuu Maisa-asianhallintajärjestelmässä. Asiakkaat voivat edelleen lähettää postia myös
toimipisteisiin, jolloin skannaus Toivoon tapahtuu toimipisteessä.
Toivo palvelee samanaikaisesti sekä maistraattien vanhaa
asianhallintajärjestelmää että tulevaisuudessa DVV:n uusia
asianhallinnallisia tietojärjestelmiä. Toivo on selainkäyttöinen
järjestelmä, joka on integroitu skannerilaitteistoon.
DVV:ssä pyritään siihen, että kaikki sisään tuleva posti skannataan ja ohjataan automaattisesti oikeaan käsittelyjonoon ja tehtäväluokkaan. Skannauksen jälkeen asiakirjat metatietoineen
tallennetaan taustalla olevaan tietovarastoon, josta ne ovat
eri asianhallintajärjestelmien käytettävissä rajapintojen kautta.

Artikkelin kirjoittajat ryhmäpäällikkö Matti Toiviainen ja asiantuntija
Sari-Kaarina Vähämäki osallistuivat tammikuussa Digi- ja väestötietoviraston kick off -tilaisuuteen.

Toivon asiakirja-arkistoon on mahdollista liittää sähköisesti
saapuneita asiakirjoja. Tallennuksen yhteydessä ne muunnetaan samaan muotoon kuin skannatut asiakirjat. Toivoon
migroidaan jatkossa myös asiakirjoja vanhoista asiankäsittelyjärjestelmistä.

Asiakirjoja muutama kilometri
Paperiasiakirjojen arkistointi tapahtuu toimipisteittäin, eikä
keskitettyä arkistoa ole. Viraston hallussa on yhden vanhan
maakunta-arkiston verran asiakirjoja eli yli 8,5 hyllykilometriä.
Vuoden alussa aloitettiin kierrokset 32 toimipisteessä ja niiden arkistoissa. Kierroksella on tutustuttu ja tehty havaintoja
arkistoista, kartoitettu Kansallisarkistoon siirrettäviä aineistoja ja hävitetty säilytysaikansa umpeuttaneita asiakirjoja.
Valitettavasti koronavirusepidemia keskeytti kierrokset joksikin aikaa.
Asianhallinta sijoittuu organisaatiossamme Prosessit-osaston Yhteiset tukipalvelut -yksikköön. Yksikköön kuuluu kaksi ryhmää: Asianhallinta ja assistenttipalvelut sekä Toimitilat ja virastopalvelut.
Asianhallinnan tehtävissä työskentelee ryhmäpäällikkönä toinen allekirjoittaneista ja seitsemän henkilöä. Tehtäväkenttään kuuluu viraston yleisen asianhallinnan suunnittelu ja
kehittäminen, hallinnon kirjaaminen ja skannauskeskuksen
hoitaminen. Asianhallinnan tehtäviä on myös DVV:n toimipaikkojen substanssitehtävissä, jotka liittyvät eri elämäntapahtumien rekisteröintiin ja käsittelyyn. Toimipaikat ohjeistavat ja kirjaavat omat asiansa.
Tämänhetkiset haasteet liittyvät koronavirusepidemiaan. On
luotu toimintaperiaatteet siltä varalta, että esimerkiksi skannauskeskuksen tai kirjaamon henkilökunta joutuu sairauslomalle. Tilanne vaatii hoidettavien asioiden priorisointia ja sijaiskäytäntöjä.

Tavoitteet korkealla
Elämme asianhallinnassa tilanteessa, jossa tulevaisuus on
koronavirusepidemiasta huolimatta täynnä Toivoa. Digi- ja
väestötietoviraston tavoitteena on tulla maailman parhaaksi
virastoksi. Asianhallinnassa ei voi olla yhtään sen vaatimattomampi tavoite – tavoitteena on luoda virastollemme maailman paras asianhallinta seuraavien vuosien aikana.
TEKSTI: SARI-KAARINA VÄHÄMÄKI, asiantuntija ja MATTI
TOIVIAINEN, ryhmäpäällikkö, Digi -ja väestötietovirasto
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Viime sodissa
kaatuneiden suomalaisten
kantakortit digitoitu

KANSALLISARKISTO

Kansallisarkisto on digitoinut yhteensä 92 000 kaatuneen suomalaissotilaan kantakortit II
maailmansodan ajalta. Digitoidut kantakortit on julkaistu Digitaaliarkistossa omaisten ja tutkijoiden käytettäviksi.

KAATUNEIDEN KANTAKORTTIEN digitointiprojekti toteutettiin Kansallisarkiston ja kansainvälisen sukututkimusyrityksen Ancestry Ltd:n yhteistyönä vuosina 2018–2019. Projektissa käytiin läpi yhteensä 94 066 henkilön tiedot, joista
noin 92 000 henkilön asiakirjat päätyivät digitoitaviksi.
Kantakortti on jokaisesta Puolustusvoimissa palvelleesta
laadittu asiakirja, joka sisältää tiedot alkaen kutsunnoista ja
päättyen joko kotiuttamiseen, kaatumiseen tai eläkkeelle jäämiseen. Kantakorttiin on merkitty yksityiskohtaisia tietoja
henkilön palveluspaikasta ja -ajasta sekä palkitsemisista ja
rangaistuksista, ylennyksistä ja mahdollisista sodanaikaisista taistelupaikoista.
Ensimmäiset itsenäisessä Suomessa järjestelmällisesti laaditut kantakortit ovat vuodelta 1919, jolloin kutsuntaiässä oli
vuonna 1897 syntynyt ikäluokka. Uusimmat Kansallisarkistossa säilytettävät kantakortit koskevat vuonna 1949 syntynyttä ikäluokkaa. Tätä tuoreempia kortteja säilytetään Sotilaslääketieteen arkistossa Viitasaarella.
Kantakortit ovat Kansallisarkiston käytetyimpiä aineistoja, ja
niiden kokonaismäärä on peräti neljä hyllykilometriä. Digitaaliarkistossa julkaistu aineisto vastaa noin kymmentä prosenttia koko kantakorttimassasta.

Projekti uutena yhteistyönä
Kansallisarkisto ja Ancestry Ltd käynnistivät keskustelut
kumppanuusyhteistyöstä alkuvuodesta 2017, ja ne johtivat
pian ensimmäisen yhteisen projektin suunnitteluun. Ancestryä kiinnosti saada talvi- ja jatkosodassa kaatuneiden
sotilaiden kantakortit digitaaliseen muotoon ja julkisiksi tutkijoiden ja kansalaisten käyttöön myös kansainvälisesti.
Yhteistyömuodoksi sovittiin takautuvan digitoinnin kumppanuusprojektin toimintatapa, jossa Ancestry sitoutui maksa-

maan digitointiprojektin tietyt kustannukset ja Kansallisarkisto toteuttamaan työn projektinaan 15.1.2018–30.9.2019.
Projektissa digitoitiin kaatuneiden sotilaiden kantakortit sekä
upseerien päällystökortit. Lisäksi digitoitiin kaatumis- tai katoamisilmoitukset. Digitoinnin ulkopuolelle jätettiin esimerkiksi lääkintäkortit ja sotilaspassit, joiden tietosisällöllä ei ole
juurikaan lisäarvoa muihin digitoituihin aineistoihin verrattuna.

Pohjana aiempi tietokanta
Digitointiprojektin pohjana oli Kansallisarkistossa aiemmin
toteutettu Menehtyneiden tietokanta, jossa on tietoja lähes 95 000 henkilöstä. Tietokantaan on luetteloitu talvi-,
jatko- ja Lapin sodan aikana Puolustusvoimissa palvelleiden ja menehtyneiden perustiedot. Tietokannassa on mukana myös SS-joukoissa palvelleet ja kuolleet suomalaiset
sekä Puolustusvoimissa palvelleiden ulkomaalaisten tietoja, jos heidät on haudattu Suomeen sankarihautausmaille.
Lisäksi tietokannasta löytyy 451 siviiliä ja 111 tuntematonta sotilasta. Tietokanta on saatavissa osoitteesta www.arkisto.fi/avoindata.
Digitointiprojektin aikana havaittiin erityiseksi haasteeksi se,
että Menehtyneiden tietokannan tiedot on kerätty hyvin monista eri lähteistä, ja niiden tietosisältö ei vastannut täysin
sotilaskantakortteja. Siksi tietokannan metatietoja täydennettiin ja muokattiin tarpeen vaatiessa kantakorttien tietosisällön pohjalta.

Monenlaisia asiakirjoja
Kantakortilla tarkoitetaan yleensä henkilöaktia, johon on talletettu monenlaisia asiakirjoja ja henkilökohtaisia papereita.

Kantakortit kertovat karusti sodan todellisuudesta.

Varsinaiset kantakortit ovat pahvikortteja, joita yhdellä henkilöllä voi olla useita.
Ennen II maailmansotaa käytettiin sotilaskantakortteja eli
ns. vanhoja kantakortteja, jotka olivat kaksipuolisia pahvikortteja. Sotilaskantakorteissa on A-, B- ja C-kortteja. Jatkosodan jälkeen käyttöön otettiin ns. uudet kantakortit, jotka
ovat A3-kokoisia taitettuja kaksilehtisiä vihkoja. Ne on laadittu viime sotien päättymisen jälkeen, ja tietoja on koottu vanhojen korttien merkintöjä kopioimalla. Yleensä kaatuneille sotilaille on ehditty tehdä vain sotilaskantakortteja,
mutta esimerkiksi kadonneille ja myöhemmin kuolleeksi julistetuille sotilaille on voitu tehdä myös uudet kantakortit
sotien jälkeen.

Tarkempia ohjeita kantakorttien merkintöjen tulkitsemisesta löytyy Arkistojen Portista osoitteesta http://wiki.narc.
fi/portti.

Upseereilla on kantakorttien lisäksi usein päällystökortteja,
joita voi olla yksi tai useampia. Myös ne ovat kaksipuoleisia
pahvikortteja. Upseereilta puuttuvat usein vanhat kantakortit, mutta heillä voi olla paperinen sotilaskantakirja tai kantakortin paperikopio. Upseerien päällystökorttien liitteinä voi
olla lisäksi koulutodistuksia, reserviupseerikoulun todistuksia sekä arviointilomakkeita ja todistuksia mahdollisista erikoiskoulutuksista.

Viivakooditunnistus vähensi mahdollisia käyttäjävirheitä teknisten tunnusten syöttämisessä skannausohjelmaan. Työ
myös nopeutui, sillä kerralla pystyttiin skannaamaan kokonaisen kotelon sisältö. Lisäksi skannausohjelma tarkasti jokaisesta viivakoodista, että sen sisältö oli luettu oikein ja vastasi oikean henkilön tietoja.

Jatkosodan aikana kaatuneille tai kadonneille sotilaille on
tehty heidän perusyksikössään kaatumis- tai katoamisilmoitus. Siihen on yleensä kirjattu henkilön koko nimi, syntymäaika ja -paikka sekä kaatumis- tai katoamisaika ja -paikka
sekä kuolinsyy. Kadonneilla ja myöhemmin kaatuneina löytyneillä henkilöillä voi olla useita ilmoituksia.

Viivakoodin käyttö tehosti työtä
Digitoitavan kantakorttiaineiston skannaamisessa käytettiin
Kodak i5600 -läpisyöttöskanneria ja Kodak Alaris Capture Pro
-ohjelmistoa. Ohjelmistossa hyödynnettiin viivakooditunnistusta, jonka avulla jokainen arkistoyksikkö pystyttiin erottelemaan omaksi työksi.

Skannauksen jälkeen tarkastettiin, että skannatuissa kuvissa asiakirjojen lukusuunta oli oikein päin ja kuvien laatu vaatimusten mukainen. Tarkastusten jälkeen aineistoa syötettiin
digitointijärjestyksessä Kansallisarkiston Digitaaliarkistoon.
Jpeg-kuvatiedostot otettiin ulkoiselle kovalevylle talteen ja
toimitettiin kolmen kuukauden erissä Ancestrylle.
TEKSTI: ISTVÁN KECSKEMÉTI, johtaja, Kansallisarkisto
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Vapaussodan arkiston
Karjalan rintaman
valokuvakokoelmaan
kuuluvan kuvan alla
lukee ”Tuomion
täytäntöönpano
11.4.-18 klo 6.32.”

Sotasurmasampo
1914–1922 julkaistu

Venäläis-suomalainen
yhteistyö Venäjän
tiedeakatemian arkistossa
Venäjän tiedeakatemian arkisto on maan vanhin tieteellinen arkisto. Sen kokoelmissa on paljon asiakirjoja, jotka käsittelevät Venäjän ja Suomen vuorovaikutusta tieteen saralla.

VENÄJÄN TIEDEAKATEMIA, ARAN F. 1916, OP. 1, D. 168.

Viime vuoden lopulla julkaistiin uusi Sotasurmasampo 1914–1922 -verkkopalvelu. Se sisältää
päivitetyt tiedot Suomen itsenäistymiseen liittyvissä sodissa menehtyneistä.

UUSI SOTASURMASAMPO korvaa aiemman Sotasurmat
1914–1922 -tietokannan, joka oli käytössä vuodesta 2003
lähtien nettiversiona. Tietokanta on ollut tärkeä sekä kansalaisille että tutkijoille: verkkosivulla vieraili yli 1,36 miljoonaa
kävijää. Kansallisarkisto sai tietokannasta vuosien mittaan
paljon palautetta ja korjausehdotuksia.
Syksyllä 2018 Kansallisarkisto käynnisti opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella tietokannan päivityshankkeen, joka
jatkui vuoden 2019 loppuun. Hankkeen tavoitteena oli luoda
nykyaikainen käyttöliittymä, saattaa kaikki edellisen tietokannan tiedot näkyviin verkkoon, päivittää tietokannan sisältöä
sekä täydentää sitä kokonaan uusilla aineistoilla.
Periaatteena oli, että vanhan tietokannan tietoja ei hävitetä
tai muokata. Vanha tietokanta oli lähtökohtaisesti lähdetietokanta; sen virheelliset tiedot ovat useimmiten lähteiden
virheellisiä tietoja. Uusi tietokanta ei ole vain tiedon julkaisemisen ja haun älykäs väline vaan myös tutkijan työkalu.
Sotasurmasampoon voit tutustua osoitteessa https://sotasurmat.narc.fi/. Aalto-yliopisto vastasi hankkeen teknisestä toteutuksesta. Sotasurmasampo on esimerkki yliopiston kehittämistä semanttisen webin sovelluksista.

Paljon uutta aineistoa
Sotasurmasammon tärkeimmät uudet aineistot ovat Tauno
Tukkisen keräämä materiaali: noin 1 600 ennestään tuntematonta kuolintapausta ja noin 2 700 merkittävää korjausta
tietokannassa jo olleisiin tietoihin. Toinen merkittävä lisäys
on Valtiokonttorista Kansallisarkistoon siirretty vuoden 1918
leskien avustuskomitean aineisto, joka käsittää noin 350 ennestään tuntematonta kuolintapausta.
Kansalaispalautteet on lisäksi käyty läpi ja pyritty todentamaan alkuperäislähteistä. Tietokannasta on poistettu tupla-

tiedot, esimerkiksi sama henkilö hieman eri nimellä. Myös
todellisuudessa hengissä selvinneet poistetaan tulevissa
päivityksissä tietokannasta.
Sisällissodan tutkimukselle on edelleen tarvetta. Kansallisarkiston lisäksi aineistoa on paljon monissa muissa arkistoissa, ja tietokannan tietoja voi niiden pohjalta päivittää
entistä tarkemmiksi. Tietokannan päivitys olisi hyvä saada
jatkumaan myös tulevaisuudessa.

Myös lähestymistapa uudistui
Uusi Sotasurmasampo on historiallisen aineiston tietoinfrastruktuuri ja -portaali, ei pelkkä tietokanta. Visiona oli luoda
aineistojen ”web of data”, jossa eri tietojen väliset linkitykset ovat oleellisia.
Keskeisinä periaatteina teknisessä työssä olivat käyttöliittymästä erillään oleva avoin linkitetty data ja avoin lähdekoodi. Sotasurmasammon koko data on haettavissa avoimen
rajapinnan kautta SPARQL-kyselykieltä käyttämällä. Rajapinta mahdollistaa myös uusien sovellusten tekemisen datan
avulla.
Web-sovellus on toteutettu react-ohjelmistokirjaston avulla. Kaikkein vanhimmat selaimet eivät sitä tue. Sovellus tuo
tiedon eri tavoin käyttäjälle helpommin tulkittavaksi (tekstisivut, kaaviot, kartat, mahdollisuus ladata tietokanta CSVtaulukkona omalle koneelle).
Vanhan Sotasurmat-tietokannan semantiikka oli tarkkaa, joten sen termit voitiin suhteellisen helposti ontologisoida.
Projektin yhteydessä pystyttiin laatimaan historiallisten ammattien ontologia.
TEKSTI: ILKKA JOKIPII, suunnittelija ja MARKKU MÄENPÄÄ,
erityisasiantuntija, Kansallisarkisto

VENÄJÄN TIEDEAKATEMIAN arkisto on säilyttänyt 290
vuoden ajan yhdessä Pietarin-toimipisteensä kanssa Venäjän ja muun maailman tiedeyhteisön arvokkaimpia ja ainutlaatuisia asiakirjoja. Arkiston kokoelma kattaa 2 000 arkistokokonaisuutta, jotka sisältävät yli miljoona arkistoyksikköä.
Arkistot käsittävät tiedeakatemian keskushallintoelinten kuten vuosina 1918–1936 toimineen Kommunistisen akatemian ja muiden vastaavien arkistoja sekä yksittäisten tieteilijöiden arkistoja.
Moskovassa säilytettävissä arkistoissa on enimmäkseen Tiedeakatemian presidiumin päätöksiä ja asetuksia Neuvostoliiton ja Suomen tiedesuhteiden kehittämisestä. Näitä ovat
esimerkiksi yhteiskuntatieteiden jaoston ja sen kansainvälisten suhteiden komission asiakirjat, jotka koskevat kansainvälistä fennougristien kongressin järjestelykomiteaa ja Neuvostoliiton fennougristien komitean kokoonpanoa (1968–1980).

Kollokvioita ja arkeologiaa
Tiedeakatemian historianosaston arkistossa on muun muassa Suomen historian tutkimusbyroon kokouspöytäkirjoja,
erilaisten konferenssien asiakirjoja (1965–1987), Neuvostoliiton ja Suomen historioitsijoiden kollokvioiden järjestelykomiteoita ja ohjelmia (1974 ja 1981) ja asiakirjoja neuvostoliittolais-suomalaisesta historiasymposiumista (1978).
Tiedeakatemian presidiumin ulkosuhteiden hallinnon arkistossa on säilynyt asiakirjoja neuvostotutkijoiden työmatkoista Suomeen ja toisinpäin. Akateemisten instituuttien arkistoissa on asiakirjoja kontakteista Suomen tiedelaitoksiin
sekä tutkijoiden kirjeenvaihtoa ja matkaraportteja. Lisäksi
mainittakoon Nikolai Mikluho-Maklaille nimetyn etnografian
instituutin arkiston asiakirjat, jotka koskevat instituutin osallistumista neuvostoliittolais-suomalaisen arkeologian ja kansatieteen yhteistyöryhmän toimintaan (1969–1973).

Avaruutta ja akateemikkoja
Tiedeakatemian psykologian instituutin arkisto pitää sisällään Neuvostoliiton ja Suomen psykologian yhteistyöryhmien kokouspöytäkirjoja ja raportteja vuosilta 1978–1985.
Tiedeakatemian arkeologian instituutin arkisto taas sisältää

Suomalaisen Tiedeakatemian esimies Osmo Ikola (vas.)
kättelemässä Neuvostoliiton tiedeakatemian presidenttiä
Anatoli Aleksandrovia vierailullaan 5.3.1984.

Suomen kanssa tehtyä yhteistyötä koskevia asiakirjoja vuosilta 1972–1992 ja lisäksi 30. neuvostoliittolais-suomalaisen
Fennoskandian ja Itä-Euroopan arkeologian, historian ja talouden komission ohjelman ja pöytäkirjat (1984). Tärkeitä
ovat myös Neuvostoliiton kansainvälisen Interkosmos-avaruusohjelman asiakirjat, joissa käsitellään Suomen kanssa
tehtyä yhteistyötä.
Tutkijoiden henkilökohtaisten arkistojen joukosta erityisen
mielenkiintoisia ovat Suomessa suurlähettiläänä vuosina
1929–1932 olleen akateemikko Ivan Maiskin asiakirjat sekä
muiden akateemikkojen aineistot, jotka liittyvät käynteihin
Suomessa. Arkistoissa on säilynyt venäläisten tieteilijöiden
Suomen kanssa tehdyn yhteistyön tuloksia, esimerkiksi akateemikko Aleksandr Fersmanin kokoamat tiedot Erik Laxmanin matkoista Venäjällä vuosina 1737–1796.
Kaikki artikkelissa mainitut fondit ovat vapaasti tutkijoiden
käytössä. Tiedeakatemian arkistojen luetteloihin voi tutustua osoitteessa www.arran.ru.
TEKSTI: NADEŽDA OSIPOVA, vt. pääjohtajan sijainen, Venäjän
tiedeakatemian arkisto (Moskova)
KÄÄNNÖS: EEMELI SORRI, tutkija, Kansallisarkisto
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TIMO REENPÄÄN KOKOELMA

KUKA OLET, TIMO REENPÄÄ?

Keräilijän kartat esittelevät
musketöörien aikaa

Olen 70-vuotias syntyperäinen stadilainen, jolle susiraja alkaa Kehä 3:sta. Nyttemmin elelen yksikseni ja ystäväpiirini
muodostuu niin entisistä työ- kuin harrastetovereistakin. Ja
mitä työhön ja harrastuksiin tulee, kaikkea on tehty televisiotyöstä Akateemiseen kirjakauppaan ja karttojen keräilystä japanilaisiin aselajeihin. Itse asiassa vasta myöhemmällä
iällä minulle on valjennut, että keräily on ollut mukana kaikessa toiminnassani tavalla tai toisella. Kerääminen on lisäarvon tuottamista kokonaisuuksia rakentamalla.

Reenpään keräilyharrastus lähti
liikkeelle tästä
1700-luvulla tehdystä pilakuvasta,
joka esittää Britannian ensimmäistä
pääministeriä Sir
Robert Walpolea.

MITEN JA MILLOIN KERÄILYHARRASTUS ALKOI?
JENNI ETELÄMÄKI
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Kuten sanottu, olen keräillyt jo pienestä pitäen muun muassa
ranskalaisia ja belgialaisia sarjakuvalehtiä ja albumeja; ranska
oli ensimmäinen vieras kieleni. Ja kerran läheiseni yllättivät
minut täydellisesti: sain lahjaksi pilakuvan, mutta 1700-luvulta. Vau! Oliko se edes mahdollista? Ja olihan asiasta otettava selvää.
Kun ensimmäisen kerran tapasin rouva Tove Olsoni-Nilssonin (Pohjoismainen Antikvaarinen Kirjakauppa), se oli menoa
– brittiläisten 1700–1800-lukujen pilalehtien anti oli hämmästyttävää, ja miksei ajankohtaistakin. Suu auki toljottava Britannian ensimmäinen pääministeri, jonka koti on nykyinen
pääministerin virka-asunto, ja viran nykyinen haltija muistuttavat aika lailla toisiaan.

Kun koronaepidemian sulkemat ovet taas avautuvat, Kansallisarkisto tuo näyttelyssään esille karttaharrastaja Timo Reenpään keräämiä 1500- ja 1600-luvun ranskalaisia karttoja. Akti
haastatteli keräilijää helmikuussa hänen harrastuksestaan.
KANSALLISARKISTON RAUHANKADUN näyttelytilaan pystytettävä ”Musketöörien aikaan – karttoja 1500- ja 1600-luvuilta” -näyttely koostuu Timo Reenpään kokoelman Ranskaa
koskevista karttalehdistä. Ne on kerätty pääasiassa antikvariaateista ja karttakirjoista, joita asiakkaat ovat voineet aikalaisina ostaa. Näyttely valottaa sekä karttaa esineenä että omalta
osaltaan myös kartoituksen historiaa parin vuosisadan ajalta.

ARI HALLAMI

Näyttely-yhteistyö Kansallisarkiston ja keräilijä Timo Reenpään välillä pohjaa ideaan, jossa muistiorganisaatiot esittelevät myös yksityisten keräilijöiden kiinnostuksen kohteita ja
suurelle yleisölle mielenkiintoisia kokoelmia tai niiden osia.
Arkistojen ja vanhan kirjallisuuden historiassa on tunnettua,
että innokkaat keräilijät ovat toisinaan onnistuneet pelastamaan monia, jo tuhoutuneiksi luultuja asiakirjoja ja merkittäviä julkaisujen osia.

Timo Reenpää on helsinkiläinen karttaharrastaja, jonka
kokoelmista on koostettu Ranskan 1500- ja 1600-luvun
karttoja esittävä näyttely Kansallisarkistoon.

Karttanäyttely avataan mahdollisuuksien mukaan loppukeväällä 2020. Tarkemmat aukioloajat ja teemaan liittyvä oheisohjelma ilmoitetaan myöhemmin.

Eli pohjoismainen antikvariaatti oli ohittamaton paikka. Kuuntelin ällistyneenä nimistä kuten Ortelius, Mercator, de
Jode... Mikä hurjinta, rouva Nilssonilla oli esittää kyseisten
herrojen laatimia Ranskan karttoja, hiukan kiinnostuksistani kyseltyään. Tuona ensimmäisenä kertana en vielä tiennyt
kysyä, missä ranskalaisten sotilasinsinöörien omat maakuntakartat ovat. Mutta siitäpä tulikin pakkomielle.
MIKÄ KARTTOJEN KERÄILYSSÄ KIEHTOO ERITYISESTI?
Kartat ovat tietenkin hyvin monisisältöisinä teoksina aivan
mahtavia keräilykohteita. Harrastuksellahan on pitkä historia
yksinvaltiaista monarkeista lähtien ja kokoelmille on rakennettu arvoisiaan säilytystiloja. Vanhaa taustatietoa ja peruskirjallisuutta on runsaasti tarjolla ja mitä erilaisimpia, eri-ikäisiä, -kokoisia ja -hintaisia karttoja on kerätty jo vuosisatoja. Kun tästä
paljoudesta löydät itseäsi erityisesti kiinnostavan ryhmän, olet
ihan onnenpekka. Tämän päivän keräilijöitä haastattelemalla
saisi oitis yhtä monta perustelua kuin on harrastajaakin.
MISTÄ KOKOELMISTA KARTAT OVAT PERÄISIN?
No, mistäs näitä herkkuja löytää, Prismasta vai K-kaupasta?
Ei nyt sentään. Kartta-antikvariaatit ovat keskeinen hankintapaikka ja suuremmat sellaiset tarjoavat valikoimansa verkon välityksellä. Suurin osa meistä keräilijöistä hankkii kartan kerrallaan.
Aivan toinen juttu on hankkia itselleen kerralla toisen keräämä kokonainen elämäntyö. "Tavallisen" keräilijän mahdollisuudet löytöihin moninkertaistuivat, kun kokonaisia atlaksia ruvettiin kauppiaiden toimesta pilkkomaan. Tämä ei ole

niin tuomittavaa kuin joku saattaisi ajatella. Jo 1600-luvulla oli normaalia teetättää itselleen "kokoelma-atlas" itseään
kiinnostavista maista ja maakunnista. On erinomaisen mielenkiintoista vertailla verkossa karttojen hintoja. Ne kertovat
maista, joissa harrastus on suosittua, ja maista, joissa karttaa ei arvosteta seinän koristeena.
MITÄ OVAT MAHDOLLISET OHEISAINEISTOT?
Keskeinen lähde ja tietopankki keräilijälle on kartanystävien klubi, Chartarum Amici. Sen verkkosivuilta löytyy linkkejä tietopankkeihin ympäri maailman (https://blogs.helsinki.fi/chartarum-amici/).
Kansalliskirjaston kokoelmissa ja myös Reenpää-kokoelmassa on hyvä valikoima yleistä karttakirjallisuutta: kartografian
historian peruskirjallisuutta ja aiheen mukaisesti myös Ranskan kartografian historiaa.
MITÄ OVAT HARRASTUKSEN ERITYISPIIRTEET?
Onkohan karttojen keräilyssä jotain ominaislaatuista? Niitä
kyllä kehtaa esitellä, joten monen keräilijän kotona niitä näkyy kehystettyinä seinillä. Mutta ei kaikilla. Itselläni on esillä
yksi ainoa kartta (näyttelykohde 1). Kuten Chartarum Amici
-klubin perustajajäsen lausahti: "Draken sover på sin skatt".
Karttojen määrän lisääntyessä on niiden turvallinen säilytys
ratkaistava. Se tarkoittaa hapottomien materiaalien ja vaikkapa silkki- tai riisipaperin käyttöä välilehtinä. Yhä täyttymätön unelma olisi erityinen huonekalu, joka toimisi yhtaikaa
valtavana riippukansiokotelona ja kirjoituspöytänä.
Tuohon kemiaan voi vielä palata – hankittua tulee monenkuntoista tavaraa. Olen hankkinut auringon tummentamia lehtiä,
mutta en koskaan myöhempinä vuosisatoina nykyaikaisin värein väritettyjä. Esimerkki on näyttelykohde 2, jossa kemiallinen valkaisu antoi Kronikan sivulle uuden elämän. Onneksi
Suomessa on paperikonservointi hallussa, ja apua kyllä saa.
TEKSTI: ANNE WILENIUS, kehittämispäällikkö, Kansallisarkisto
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Arkistouralla

Arkistolöytöjä

Arkistouralla-palsta esittelee arkistoalan ammattilaisia ja heidän
tehtäviään. Tällä kertaa Aktin kysymyksiin vastasi Kansallisarkiston
tietopalvelujohtaja Jaana Kilkki, joka
jää kesäkuussa eläkkeelle yli 40 vuoden arkistouran jälkeen. Uran summasi huhtikuussa Tampereen yliopistossa
tarkastettu väitöskirja, joka käsittelee
asiakirjatiedon hallinnan asiantuntijuuden diskursiivista rakentamista.

Palstalla esitellään arkistojen kätköistä
löytyneitä kuriositeetteja.

Varmuusvarastoinnin
alkulähteillä
SA-KUVA

JARNO LINNOLAHTI

24

Uusi lehti elämässä
MITEN PÄÄDYIT ARKISTOURALLE?

MILLAISET ASIAT ASKARRUTTAVAT NYT?

Pääsin historianopiskelijana kesätyöntekijäksi Joensuun
maakunta-arkistoon vuonna 1978. Valmistumisen jälkeen
vuonna 1982 sain maakunta-arkistosta vakinaisen viran.
Vuonna 1997 minut valittiin Sota-arkiston johtajan tehtävään. Takaisin arkistolaitokseen palasin kymmenen vuotta
myöhemmin, kun Sota-arkisto yhdistettiin Kansallisarkistoon. Vuodesta 2011 olen toiminut arkistolaitoksen/Kansallisarkiston johtoryhmän jäsenenä sekä vastannut aineistohallinnan ja tietopalvelun tehtävistä.

Täytyy sanoa, että alan kehittämiskysymykset eivät kiinnostaa minua enää tippaakaan! Olen tehnyt pitkän uran ja antanut asiantuntijana vahvan panoksen alan kehitykseen tänä
aikana; nyt askarruttavat kokonaan muut asiat.

MIKÄ URALLASI ON OLLUT PARASTA?
Työn monipuolisuus. Olen toiminut sekä 40 hengen arkiston
itsenäisenä johtajana että Kansallisarkiston sadan hengen
palvelualueen johtajana pääjohtajan alaisuudessa. Olen johtanut sekä aineistohallinnan että tietopalvelun alueita. Asiantuntijana olen työskennellyt sekä asiakirjahallinnon että
arkistotoimen tehtävissä. Näin jälkikäteen tiedän, että asiantuntijatehtävät ovat enemmän omaa mukavuusaluettani
kuin johtaminen. Parhaat kokemukset liittyvätkin niihin. Ehkä
mieleenpainuvin kokemukseni asiantuntijana on ollut piispa
Desmond Tutun arkistojen digitoinnin ja tietopalveluportaalin konsultointi Etelä-Afrikassa.

MISTÄ NAUTIT VAPAA-AJALLASI?
Olen koko urani ajan harrastanut ammatillisia asioita myös
vapaa-ajalla; viimeiset kymmenen vuotta tekemällä väitöskirjaa. Väitöstutkimus on ollut looginen jatkumo kiinnostuksessani ammatillisten käytäntöjen ”teoreettiseen” käsitteellistämiseen. Aikaisemmin käsitteellistäminen on ollut
pragmaattista reflektointia ja nyt väitöskirjaprosessissa olen
ottanut haltuuni myös tieteellisen metodologian. Tämä on
ollut äärimmäisen antoisa jatkuvan oppimisen matka; tekeminen on ollut minulle melkeinpä tärkeämpää kuin tulos!
Nyt työuran päättyessä käännän uuden lehden elämässäni
ja teen asioita, joita en ole koskaan ennen tehnyt. Minulla
on viisi lastenlasta 1,5–21 vuoden ikähaarukassa ja kuudes
tulossa kesäkuun alussa. Elämäni uusista asioista tärkein on
nauttia nuorimpien lastenlasten kanssa olemisesta osa-aikaisena perhepäivähoitajana. Tämän ohella jatkan matkustelua, josta olen aina nauttinut, ja ”olen vaan”, mitä en ole ainakaan 42 vuoteen tehnyt.

KULUNEEN KEVÄÄN poikkeuksellisissa oloissa Huoltovarmuuskeskuksen valmiusvarastoista jaettiin tarpeellisia tarvikkeita. Mutta kuinka moni tietää, mistä alkoi suomalaisen
valmiusvarastoinnin historia? Vastaus löytyy luonnollisesti
Kansallisarkiston aineistoista.
Vuonna 1924 valtioneuvosto asetti sotatalouskomitean, jonka tehtävänä oli selvittää, miten Suomi varautuisi taloudellisesti mahdollisen tulevan sodan kurimukseen. Puheenjohtajaksi tuli senaattorina ja pääministerinä toiminut Kaarlo
Castrén, jonka arkisto löytyy Kansallisarkistosta. Tästä 2,46
hyllymetrin laajuisesta kokoelmasta yksi kotelollinen käsittelee sotatalouskomiteaa. Mukana ovat kaikki aikanaan salaisiksi luokitellut mietinnöt, joista yksi on nimetty sangen
kuvaavasti: ”Sotatalouskomitean mietintö N:o 2 pysyvien
viljavarastojen hankkimisesta sodan varalta”.
Paperi on ohutta ja läpikuultavaa. Tutkijan sormenpäihin välittyy tuntemus vanhasta asiakirjasta, vaikka eihän tuo ole vielä sataakaan vuotta. Mietinnöllä on pituutta 20 sivua, joista
valtaosa perustelee asiaa kotimaisen syömäviljan näkökulmasta mahdollisen sodan syttyessä.
Mietinnössä puhutaan taloudellisesta sotavalmiudesta, joka
terminä kehiteltiin 1920-luvulla. Myöhemmin käsitteeksi vakiintui taloudellinen puolustusvalmius. Kysymys oli yhteiskunnan kestävyydestä kriisiaikana. Viljan varmuusvarastoinnin motivointi aloitettiin selkeästä lähtökohdasta:
”Taloudellisen sotavalmiuden tärkeimpiä edellytyksiä on,
että maamme kykenee sodan tullen tyydyttävästi järjestämään syömäviljakysymyksen. Kotimainen viljantuotanto ei,
kuten tunnettu, läheskään riitä tyydyttämään tarvetta.”
Ensimmäinen maailmansota oli näyttänyt, millaisia poikkeuksia sota toi talouteen ja yhteiskuntiin. Nähtiin, että valmistelutyöt kriisiä varten oli tehtävä etukäteen. Komitean mukaan oli jo rauhan aikana ehdottomasti ”ryhdyttävä kaikkiin
mahdollisiin valmistustoimenpiteisiin”.
Suomi ei ollut ”syömäviljan” suhteen omavarainen, vaan esimerkiksi vuonna 1923 merkittävä määrä rukiista tuli itänaapurin vilja-aitoista. Komitea haastatteli kotimaisia toimijoita,
nimittäin myllyjä. Vastauksista selvisi, että myllyillä oli omia

Viljaa evakuoidaan sotatoimialueella.

varastoja vastaamaan jauhatustarpeita kahdesta viikosta 1,5
kuukauteen. Valmiusvarastoja oli rakennettava: ”komitean
käsityksen mukaan ei ole muuta keinoa”.
Huomioon oli otettava, että varastot sijoitettiin ”siten, että
sekä strateegiset näkökohdat että kulutuskeskusten tarpeet
tulevat huomioonotetuiksi”. Yhden valtavan varaston sijaan
perustettiin useita pienempiä varastoja ympäri maan. Mutta
mikä sitten oli määrä, joka komitean mukaan olisi viljaa varastoitava varmuuden varalle? – 75 miljoonaa kiloa. Tämä ei
suinkaan vastannut koko vuoden kulutusta, vaan oli arvioitu minimi, mikä mahdollisen kriisin alkuvaiheeseen tarvittiin.
Komitean mietintä päättyi esitykseen, että viljavaraston hankinta ja hoito jätettäisiin ”yksityiselle yhtymälle, jonka toimintaa puolestaan valtio valvoo”. Mietintö johti siihen, että
viimein syksyllä 1927 eduskunta hyväksyi lain valtion viljavarastosta ja keväällä 1928 myönsi määrärahan perustamiskustannuksia varten. Myös Valtion viljavaraston arkisto
löytyy Kansallisarkiston kokoelmista; sitä säilytetään Turun
toimipaikassa.
TEKSTI: OTTO AURA, tutkija, Kansallisarkisto
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Itä-Siperian siveettömät
suomalaissiirtolaiset
Itä-Siperiassa sijaitsevaan Verhni Suetukiin
muodostui 1800-luvun lopulla suomalaisyhteisö, joka sai alkunsa Siperiaan karkotetuista rikollisista. Siirtolaisten siveetöntä
elämää suitsimaan lähetettiin luterilainen
pastori ja katekismusopettaja.
Yksi Suomen suuriruhtinaskunnan Venäjään liittämisen seurauksista oli, että karkotus Siperiaan yleistyi rangaistusmuotona ”suomenmaalaisia” kohtaan. Karkotettuja asutettaessa
virkavalta otti huomioon heidän uskontokuntansa: 1800-luvun alussa Länsi-Siperiaan perustettiin Ryžkovon siirtokunta karkotetuille luterilaisille, mutta Itä-Siperiassa ei vielä ollut erityistä luterilaisten asutuspaikkaa.
Vuonna 1845 Nikolai I päätti, että ”evankelista uskoa tunnustavat, Siperiaan karkotetut merkittävät rikolliset lähetetään Jenisein kuvernementtiin, jossa heille on muodostettava Minusinskin piiriin yksi tai kaksi koloniaa”. Seuraavana
vuonna Jenisein kuvernööri antoi luterilaisille siirtolaisille virallisen kutsun tulla asumaan Minusinskin piiriin. Kutsuun

ten asuinpaikka, Verhnjaja Bulankasta virolaisten ja Nižnjaja
Bulankasta latvialaisten ja saksalaisten.
Suomalaisväestön määrästä on seuraavia tietoja: vuonna
1861 Verhni Suetukissa asui enintään 300 ”suomenmaalaista”, vuonna 1880 noin 280 ja vuonna 1902 taas 357 henkeä.

vastasi viisi luterilaista perhettä, jotka keväällä 1850 asettuivat Suetuk-joen rannan lähistölle. Tätä tapahtumaa pidetään
Verhni Suetukin alkuna.

Epämiellyttäviä rikollisten pesiä
Ensimmäinen ryhmä karkotettuja luterilaisia saapui kylään
maaliskuun lopulla 1857. Tulleiden joukossa oli ”jonkin verran latvialaisia”. Seuraavana vuonna he perustivat erillisen
siirtokunnan 20 virstan päähän Verhni Suetukista. Lisäksi
Verhni Suetukiin asutettiin 1850-luvun lopulla virolaisia. He
kuitenkin lähtivät jonkin ajan kuluttua uuteen paikkaan ”välttääkseen kansalliset riidat sikäläisten suomalaisten kanssa”.
Eteläisen Jenisein kuvernementin luterilaissiirtokunnissa oli
1860-luvun alkuvuosiin mennessä tapahtunut kansallinen
eriytyminen: Verhni Suetukista tuli suomalaisten ja virolaiskuragino
tes
kochergino

abakan
minusinsk

Itä-Siperiaan 1800-luvun lopulla karkotetut suomalaiset
asutettiin Verhni Suetukiin, joka sijaitsee noin 5 000 kilometrin päässä Suomesta.

Verhni Suetuk

Minusinskin piirin luterilaiskolonioista on kuvauksia, joissa
ne esitellään rikollisten pesinä ja ulkonäöltään äärimmäisen
epämiellyttävinä. Valtioneuvos Vasili Gaupt kirjoitti vuonna
1865, että ”siirtokuntalaisten siveellisyys, erityisesti suomalaisten, ei ole kadehdittava… usein sattuu puukkotappeluita, jopa murhia… varastelua, muun muassa hevosten,
tapahtuu usein”. Etnologi Jevgeni Jakovlev kirjoitti vuonna 1900, että ”kylät… hämmästyttävät köyhällä olemuksellaan ja liallaan ja niiden asukkaat taas moraalisella tasollaan
ja rikollisuudellaan”.

Kaikkien luterilaisten pastori
Pian Verhni Suetukin perustamisen jälkeen viranomaiset
ryhtyivät järjestelemään karkotettujen hengellistä elämää.
Vuonna 1861 Suomen senaatti anoi keisaria ”nimittämään
Itä-Siperiaan yhden suomalaisen pastorin ja yhden katekismusopettajan”. Itä-Siperian kenraalikuvernööri vaati, että pastori huolehtisi lisäksi Nižnjaja ja Verhnjaja Bulankan luterilaisten hengellisistä tarpeista.
Aleksanteri II:n 21.3.1863 antaman asetuksen mukaisesti
oletettiin, että uuden luterilaisen pastorin nimittäisi Suomen
senaatti. Pastorin ”tulisi toimia pääasiallisesti Verhni Suetukissa… ja osata ruotsin, suomen, venäjän ja saksan kieltä.
Pastorin vastuulle tulevat paitsi Verhni Suetukin suomalaiset,
myös… Verhnjaja ja Nižnjaja Bulankassa asuvat latvialaiset ja
virolaiset ja yleensäkin Jenisein kuvernementin luterilaiset”.

yermakovskoye

susenskoje

Pastorin palkkioksi määrättiin tuhat ruplaa vuodessa. Rahoituksen lähteeksi nimettiin Suomen palkkarahat. Samalla Verhni Suetukiin nimitettiin pastorin apulainen, katekismusopettaja.

MIGNA

Suomi

Latvialaisille oma saarnaaja

helsinki

Jenisein kuvernementin luterilaisten hengellisen huollon järjestelmä ei osoittautunut toimivaksi. Moskovan evankelisluterilaisen konsistorin kenraalisuperintendentti A. Jürgenson
vieraili kolonioissa vuonna 1880 ja huomasi ”kirkollisen ja siveellisen elämän alatilan, erityisesti Nižnjaja Bulankan latvialaisessa kylässä, johtuen siitä seikasta, ettei yksikään aiempi saarnaaja ollut osannut latvian kieltä”.

Venäjä

pietari

Krasnojarsk

Moskova

Verhni Suetuk

Kazakstan

Mustameri

georgia

Mongolia

Kaspianmeri
Kiina

200 km

Jürgenson ehdotti erillisen seurakunnan luomista latvialaisia
ja virolaisia varten ja lisäksi suomalaisen pastorin siirtämistä
Verhni Suetukista paikkaan, ”josta hänen olisi mahdollista
vierailla joka vuosi monituisissa Länsi-Siperian suomenmaalaisten asuinpaikoissa”. Suomen senaatti tuki tätä ja ehdotti
pastorin sijoittamista Omskiin.

Luterilaisiin kolonioihin perustettiin myös kansallisia kouluja.
Verhni Suetukissa oli koulut suomalaisille ja virolaisille. Suomalainen koulu rakennettiin Suomen senaatin myöntämin
varoin. Aikalaiset huomauttivat, että rakennus vastasi kaikkia vaatimuksia. Siinä oli jopa ”erinäisiä hienoja opetusvälineitä ja kirkosta erilliset urut lauluopetusta varten”.
Vuonna 1915 Verhni Suetukin koulun yhteydessä toimi pyhäkoulu, jota kävi kymmenen miestä ja 12 naista. Toinen aikuisten opetusmuoto olivat lukukinkerit: esimerkiksi vuonna 1915 pidettiin 12 kinkerit.

Suhteet kotimaahan säilyivät
Kaikki luterilaisten kolonioiden kolme katekismusopettajaa
tilasivat ”joitain lehtiä kansallisella kielellä ja 1–2 saksankielistä lehteä”. Näin opettajista tuli välimiehiä historiallisen kotimaan ja siirtolaisten välillä.
Siirtolaisten elämä Verhni Suetukissa herätti huomiota myös
Suomessa. Vuonna 1884 ”eräät helsinkiläiset yksityishenkilöt hankkivat… urut siirtolaisten jumalanpalveluksia ja koulua varten”. Urut hankittiin verhnisuetukilaisen opettajan
anomuksesta, mikä kertoo tiiviistä suhteista siirtokunnan
ja entisen kotimaan välillä.
Suomalaisten ja virolaisten yhteiselo Verhni Suetukissa oli
aina jännitteistä. Esimerkiksi vuonna 1915 kylän kirkkoneuvosto kääntyi Jenisein kuvernöörin puoleen pyytäen suomalaisen seurakunnan lakkauttamista, koska ”suomalainen uskonopettaja vaatii seurakuntalaisiamme olemaan ottamatta
osaa” virolaisen koulun ylläpitoon.
Suomalaiskolonian historiaa vuoteen 1917 yhteen vetäessä
tulee viitata V.J. Grigorjevin sanoihin: ”siirtolaiset säilyttivät kielensä ja kansalliset erityispiirteensä täysin puhtaina”.
Tätä edistivät siirtokunnan eristyneisyys venäläisistä, kirkon
ja koulun kaltaisten yhteiskunnallisten toimijoiden luonti ja
Suomen suuriruhtinaskunnasta tullut tuki.
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Kansallisarkisto tuttuun tapaan
mukana Turun kirjamessuilla.
Tervetuloa!

