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Pääkirjoitus
Sähköisen viestinnän voitto!
Niin se vain on! Aktin tavoittavuus Kansallisarkiston vakiintuneena viestintäkanavana on päättymässä. Tilastot kertovat
sen selkeästi. Tällä hetkellä Aktilla on yhteensä 329 maksavaa tilaajaa. Suurin osa niistä on kuntia, virastoja ja muita
organisaatioita. Yliopistosektorilta tilaajia on vain 16, yksityishenkilöitä 21. Lisäksi jaamme lehden ilmaiseksi 60 eri
osoitteeseen. Monet ilmaiskappaleen saajista edustavat samantyyppisiä tahoja kuin maksulliset tilaajat. Kaiken kaikkiaan lukijoiden määrä ei ole suuri.
Toinen tärkeä kysymys on julkaisun vaikuttavuus. Herättääkö se keskustelua lukijoiden keskuudessa, noteerataanko se
sosiaalisessa mediassa tai kerrotaanko Facebookissa, että
sain tänään uuden, kiinnostavia asioita sisältävän Aktin? Lisääkö Akti Kansallisarkiston tunnettuutta ja tavoittaako sen
sisältö Kansallisarkiston keskeiset sidosryhmät? Tulos on valitettavasti ollut laiha näiltäkin osin.
Entä mikä on kilpailutilanne tällä kentällä? Lähin
vertailukohde on Liikearkistoyhdistyksen julkaisema Faili.

Siitä on kehittynyt arkistosektorin keskeisin julkaisu,
jossa keskustellaan alan painopisteistä, strategioista ja
tulevaisuudesta. Täytyy myöntää, että Faili on onnistunut
Aktia paremmin tavoittamaan painettujen lehtien lukijat. Siitä
täysi tunnustus sille. Näin pienelle alalle ei mahdu montaa
toimijaa. Lisäksi monet muut virastot käsittelevät samoja
asioita omilla viestintäkanavillaan. Yksi vahvoista nousijoista
on ollut Digi- ja väestötietovirasto. Aktin perussanoma on
hyvin samanlainen, digitalisaation aiheuttama valtava murros
ja sähköisen tiedonhallinnan monet hyödyt.
Kehitys on hyvin samanlainen muissa Pohjoismaissa. Vuodesta 1956 lähtien ilmestynyt yhteispohjoismainen Nordisk
Arkivnyt muuttui muutama vuosi sitten sähköiseksi julkaisuksi ja nyt se on päätetty lopettaa kokonaan. Sen toimittamisen edellyttämän panostuksen – rahassa ja henkilötyövuosissa – ei katsottu olevan oikeassa suhteessa sen
vaikuttavuuteen. Sähköistä versiota luettiin huonommin kuin
painettua, mutta kovin huikaisevaa suosiota ei painettukaan
versio saanut. Suomessa siihen vaikutti epäilemättä kielikynnyskin. Pohjoismaiset valtionarkistonhoitajat katsoivat
sähköisen viestinnän tavoittavan lukijat nopeammin ja tehokkaammin.
Aktin suosion hiipumisesta ei kannata kritisoida ketään. Se
on osa viestinnän yleistä muutosta. Voimme iloita siitä, että
Kansallisarkisto on onnistunut huomattavan hyvin sähköisessä viestinnässä. Viranomaiskirjeellämme on noin 640
tilaajaa ja tapahtumakirjeellä sata tilaajaa. Facebookin Arkistolista-ryhmässä on yli 1 120 jäsentä, Twitterissä Kansallisarkistolla on lähes 3 360 ja Facebookissa yli 8 100 seuraajaa. Ne ovat todella hyviä lukemia. Meidän ei pidä odottaa,
että meistä kiinnostuneet henkilöt tulevat luoksemme. Parempi, että menemme entistä vahvemmin sinne, missä he
ovat ja missä he haluavat meitä seurata. Siis sähköiseen toimintaympäristöön.
Akti ja sen edeltäjä Arkistoviesti palvelivat aikansa, mutta
meidän on elettävä muutoksen mukana. Kiitos kaikille, jotka ovat tehneet työtä vanhoissa painatteissamme. Numerot osoittavat, että tulevaisuus on monimuotoisessa sähköisessä viestinnässä!
TEKSTI: JUSSI NUORTEVA, pääjohtaja, Kansallisarkisto
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Lyhyet
Juha Pentikäisen arkisto
Saamelaisarkistolle

”Digitalisointi on kuitenkin tärkeää tehdä, sillä se parantaa aineiston käytettävyyttä olennaisesti. Myös se, että aineisto nyt
siirtyy Saamelaisarkiston omistukseen, yksinkertaistaa esimerkiksi tutkimuslupiin liittyviä käytäntöjä.”
Arkisto sisältää etnografista ja uskontotieteellistä tutkimusaineistoa 1960-luvulta 2000-luvulle sekä tätä vanhempaa aineistoa. Siihen kuuluu valokuvia, asiakirja-aineistoa, nauhoitteita
ja kirjallisuutta, ja sen pääpaino on Siperian alkuperäiskansojen kulttuureissa.
JUHA HEINONEN

Emeritusprofessori Juha Pentikäisen ainutlaatuinen, etnografista ja uskontotieteellistä tutkimusaineistoa sisältävä arkisto
luovutettiin Saamelaisarkistolle 22.10.2020. Luovutus helpottaa arkiston tutkimuskäyttöä ja muun muassa tutkimuslupien saamista. Samalla Pentikäisen arkiston luovutus vahvistaa
entisestään Saamelaisarkiston ja Lapin yliopiston monipuolista yhteistyötä.
Pentikäisen arkisto on vuosien varrella kiinnostanut laajasti
tutkijoita muun muassa Venäjältä ja Keski-Euroopasta, ja aineiston tutkimuskäytön odotetaan edelleen kasvavan. Tulevina vuosina Saamelaisarkiston tavoitteena on digitalisoida Pentikäisen arkistoa kokonaisuus kerrallaan.
”Pentikäisen arkiston laajuus on noin 200 hyllymetriä, joten
digitalisointi tulee olemaan iso työ”, toteaa Kansallisarkiston
tutkimusjohtaja Päivi Happonen.

Kansallisarkiston tutkimusjohtaja Päivi Happonen (vas.),
Lapin yliopiston rehtori Antti Syväjärvi, emeritusprofessori
Juha Pentikäinen ja saamelaisarkistonhoitaja Suvi King
luovutussopimuksen allekirjoitustilaisuudessa.

HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO

Kansallisarkiston päärakennus
täytti 130 vuotta
Helsingin Rauhankadulla sijaitsevan Kansallisarkiston päärakennuksen valmistumisesta tuli kuluneeksi 130 vuotta
22.10.2020. Rakennus oli valmistuessaan aikansa modernein arkistorakennus Euroopassa.

Hevosraitiovaunu kääntymässä Valtionarkiston edestä
1890-luvulla silloiselle Nikolainkadulle (nykyään Snellmaninkatu).

Arkkitehti Gustaf Nyström sai Valtionarkiston piirustukset
valmiiksi vuonna 1885. Perustustyöt aloitettiin syksyllä 1886,
ja rakennustyöt saatiin päätökseen 1890. Katselmuspäivänä 22.10.1890 Nyström kirjoitti ystävälleen: ”Nyt tuo hauska työ on ohitse – suurin ilo mitä minulla täällä maan päällä
on ollut – heti vaimon ja lasten jälkeen!”
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Yksityisarkistojen hankintayhteistyöhön lisää toimijoita
Kansallisarkisto, valtionapuarkistot ja Musiikkiarkisto sopivat vuonna 2017 keskinäisestä hankintapoliittisesta työnjaostaan. Tällöin sovittiin myös yksityisarkistojen hankinnan
yhteisistä pelisäännöistä.
Näitä pelisääntöjä ovat muun muassa hankintapoliittiseen
työnjakoon mukaan otettavien toimijoiden toiminta asianmukaisin arkistollisin periaattein, luovuttajan ohjaaminen sen arkiston puoleen, jonka hankintapolitiikkaan tarjottava aineisto on sovittu kuuluvan, arkistokokonaisuuden säilyttämisen
periaate, luovutuksina vastaanottamisen periaate sekä liian
tiukkojen ja pitkäaikaisten käyttörajoitusten välttäminen luovutussopimuksissa.
Alkusyksystä 2020 mukaan työhön tuli 12 uutta toimijaa.
Kansallisessa hankintapoliittisessa työnjaossa ovat nyt mukana Aalto-yliopiston arkisto, Helsingin yliopiston arkisto,
Kansallisgalleria, Kansalliskirjasto, Sibelius-museo, Siirtolaisuusinstituutin arkisto, Suomen arkkitehtuurimuseon arkisto, Suomen ilmailumuseo, Teatterimuseon arkisto, Tietoarkisto, Turun yliopiston HKT-arkisto ja Åbo Akademis bibliotek.

Vuoden 2020 arkistoteoksi valittiin Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) joulukuussa 2019 avaama uudistettu ja
laajennettu Elonet-verkkopalvelu. Kunniamaininnan sai puolestaan ulkoministeriön marraskuussa 2019 netissä julkaisema Suomen lähetystöjen vuosien 1918–1945 raporttisarja.
KAVIn uudistetussa Elonet-verkkopalvelussa on vapaasti katsottavissa noin 300 kotimaista pitkää elokuvaa KAVIn omistamista kaikkiaan noin 450 elokuvasta: Suomen Filmiteollisuuden, Suomi-Filmin ja Teuvo Tulion pitkät elokuvat sekä
Fenno-Filmin ja National-filmin koko tuotannot. Tuhannet
mainos-, dokumentti- ja lyhytelokuvat ym. filmikatkelmat yli
sadan vuoden ajalta löytyvät Elonetistä, kuten kaikki sota-aikamme uutiskatsaukset sekä Finlandia-katsaukset. Palvelussa on lisäksi yli 50 000 elokuviin liittyvää valokuvaa.
Arkistojen Päivän työryhmä toteaa, että aineiston erityinen
luonne tekee siitä haastavan arkistoitavan ja hallinnoitavan.
Palvelu on kuitenkin onnistunut ratkaisemaan käytettävyyden ja saatavuuden ongelmat. Tässä yhteydessä on myös
mainittava KAVIn ennakoiva ote elokuvien digitointien osalta, mikä mahdollistaa niiden edelleen esittämisen valkokankaalla tekniikan muututtua. Vuosikymmenten filmografisten
tietojen keräämis- ja kirjoittamistyö yhdistyy korkealaatuisiin
digitointeihin ja restaurointeihin.
https://elonet.finna.fi/
KAVI

Kansallista hankintapoliittista työnjakoa noudattaa maassamme nyt yhteensä 25 yksityisarkistoja hankkivaa, säilyttävää
ja käyttöön antavaa organisaatiota. Joukosta puuttuu vielä
keskeisiäkin toimijoita, minkä lisäksi nykyisen yksityisarkistoaineiston moninaisuus ja digitaalistuminen eivät vielä näy
vahvasti työnjaossa.

Uusi Elonet-palvelu vuoden
2020 Arkistoteko

Jos oma organisaatiosi on kiinnostunut tulemaan mukaan
yksityisarkistojen kansalliseen hankintapolitiikkatyöhön, voit
kysyä lisätietoa ja ilmoittaa kiinnostuksesta osallistua osoitteella vuokko.joki@arkisto.fi.

Seilin asiakirjakätkö 		
esillä Turussa
Kansallisarkistossa on esillä Nauvon (nykyään Parainen) Seilin saarelta vuonna 2010 löytynyt asiakirjakätkö, joka oli pakattu peltipurkkiin ja piilotettu kiven koloon metsän keskelle.
Löytö kuuluu Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitoksen kokoelmiin. Pullojen sisältö avattiin ja dokumentoitiin
vuonna 2018 ulkopuolisen rahoituksen turvin.
Kirjelappusten kirjoittajan Saima Rahkosen elämäkertaa esitellään toimittaja Susan Heikkisen tietokirjassa "Pullopostia
Seilin saarelta" (SKS, 2020). Myös löydön tekijä, emeritusprofessori Ilppo Vuorinen kertoo kirjassaan "Seili – elon kirjoa" (Kustannus Aarni, 2020) löydön vaiheista.
Näyttely on avoinna vuoden loppuun saakka Kansallisarkiston Turun toimipaikassa (Aninkaistenkatu 11).

Valkoiset ruusut -elokuvan mainosjuliste.
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Uudistettu arvonmääritysja seulontapolitiikka
vahvistetaan
Kansallisarkiston uudistettu arvonmääritys- ja seulontapolitiikka-asiakirja vahvistetaan vuoden lopussa.

ARVONMÄÄRITYS- JA SEULONTAPOLITIIKKA on luonteeltaan Kansallisarkiston arvonmääritys- ja seulontatoiminnan tavoitteita ja periaatteita ilmaiseva julkilausuma. Kansallisarkisto noudattaa politiikka-asiakirjan periaatteita, kun se
tekee päätöksiä, mitkä julkisen hallinnon tuottamat asiakirjatiedot säilytetään pysyvästi ja missä muodossa (Arkistolaki 831/1994 § 8 ja 11).
Myös viranomaisten ja muiden julkisten organisaatioiden
toivotaan seuraavan politiikka-asiakirjan linjauksia, kun ne
tekevät Kansallisarkistolle esityksiä pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista.

Uudistamisen lähtökohdat
Vuoden 2012 seulontapolitiikka- ja -strategia-asiakirjat ovat
kestäneet hyvin aikaa, mutta niiden uudistaminen on välttämätöntä Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen
(206/679), kansallisen tietosuojalain (1050/2018) sekä tiedonhallintalain (906/2019) voimaantulon sekä julkishallinnon
digitalisoitumisen vuoksi.
Arvonmääritys- ja seulontapolitiikka-asiakirjan laadinnan tärkeimpiä tavoitteita:
•

ottaa huomioon henkilötietoja sisältävien tietojen
arkistointi yleisen edun mukaisessa arkistointitarkoituksessa,

•

sovittaa yhteen arkistolain käsitteet ja tiedonhallintalain
ja tietosuojalainsäädännön tuomat uudet käsitteet,

•

kehittää ja selventää arvonmäärityksen menetelmiä ja
kriteerejä niin, että niiden avulla voidaan paremmin määrittää monimuotoisia digitaalisia asiakirjatietoja ja aineistoja.

Politiikka-asiakirjan laadinnassa on säilytetty Suomen arvonmääritys- ja seulontaperinteen kestävimmät ja omimmat osat kuten ennakkoseulonta, yhteistyö viranomaisen
kanssa ja asiakirjatiedon elinkaaren hallinnan jatkumomalli. Seulontatoiminnalle asetetut päätavoitteet on säilytetty,
ja asiakirjojen arvopohja on ilmaistu laveammin ja suorem-

min. Arvonmäärityksen teoriaperustaan ei ole tehty suuria
muutoksia.
Politiikka-asiakirja edistää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä korostamalla arvonmäärityksen ja seulonnan ratkaisujen perustelemista ja esittämällä, että Kansallisarkisto asettaa
merkittävimpien ja laaja-alaisempien seulontapäätösten
luonnokset yleisesti lausuttaviksi.

Käsitteet ajan tasalle
Politiikka-asiakirjan laadinnan suurimpia ongelmia on arkistolain ja uudemman lainsäädännön välinen epäsuhta. Arkistolaki on pahasti vanhentunut niin teknisesti kuin käsitteellisesti.
Tietosuojalainsäädäntö ja tiedonhallintalaki ovat tuoneet
meikäläiseen asianhallintaan ja tiedonhallintaan uusia käsitteitä ja ajattelutapoja. Esimerkiksi käsitteet ”säilyttäminen”,
”pysyvä säilyttäminen”, ”arkistointi” ja ”arkisto” eivät vastaa arkistolain vastaavia käsitteitä eivätkä sitä, miten ne on
ymmärretty Suomessa ennen tiedonhallintalakia. Tämä aiheuttaa tulkintaongelmia, jotka ratkennevat arkistolakia uudistettaessa.
Käsiteongelma on ratkaistu siten, että politiikka-asiakirjassa
edellä mainittuja käsitteitä käytetään tietosuoja-asetuksen ja
tiedonhallintalain tarkoittamassa merkityksessä. Asiakirjassa käytettyjen arkistoalan käsitteiden (asiakirjatieto, arvonmääritys, hävittäminen, seulonta, ennakkoseulonta ja taannehtiva seulonta) määritelmät perustuvat kansainväliseen
arkistoterminologiaan ja asianhallinnan ISO-standardeihin.

Henkilötietojen arkistointi
Unionin tietosuoja-asetus ja kansallinen tietosuojalaki ovat
nostaneet henkilötiedot arvonmäärityksen ja seulonnan keskiöön. Niinpä politiikka-asiakirjaan kirjoitettiin erillinen luku
henkilötietojen arkistoinnista. Lähtökohta on se, että tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki mahdollistavat henkilötietojen arkistoinnin yleisen edun mukaisessa arkistointitarkoituksessa.
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Luvussa tarkastellaan henkilötietojen merkitystä tutkimukselle ja asiakirjalliselle kulttuuriperinnölle. Tietosuojalainsäädäntö ei määrittele yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia, mutta politiikka-asiakirja ehdottaa, että siinä kuvatut
arvonmäärityksen tavoitteet, menetelmät ja kriteerit ilmentävät yleistä etua.

Väljä ja joustava makroseulonta
Politiikka-asiakirjan arvonmääritys perustuu makroseulontaan, jossa arvonmäärityksen kohteena eivät ole asiakirjat,
vaan ne tuottanut synty-yhteys (prosessi). Kansallisarkisto
on pyrkinyt luomaan väljän ja joustavan makroseulonnan
malliin.
Arvonmäärityksen kohteena ovat tehtävät, toimintaympäristöt ja -prosessit. Tällöin tarkastellaan kokonaisvaltaisesti
tehtävien yhteiskunnallista merkitystä, toimintaympäristön
toimijoita, toiminnan kohteita ja ilmiöitä sekä toimintaprosesseja. Tehtäväanalyysin avulla tunnistetaan merkittävimmät yhteiskunnalliset tehtävät, joissa kertyviä asiakirjatietoja
arkistoidaan tutkimusta ja muuta yhteiskunnallista toimintaa
varten. Analyysin tuloksena voidaan tunnistaa myös ne tehtävät, joiden yhteydessä ei kerry arkistoitavia asiakirjatietoja.
Tehtäväanalyysiä seuraa tietoaineistojen informaatioarvon
analyysi, jossa tunnistetaan aineistojen tärkein tietosisältö ja
arvioidaan niiden käyttötarpeita. Säilytysmuodon analyysissä määritellään arkistoitavien asiakirjatietojen säilytysmuoto. Lopuksi arvioidaan kustannustekijöiden vaikutus arvonmääritykseen ja säilytysmuodon valintaan. Kustannustekijät
eivät silti ratkaise, mitkä asiakirjatiedot arkistoidaan.

Neljän analyysitason kriteerit
Arvonmäärityksessä on siis neljä analyysitasoa, joissa sovelletaan eri kriteeriryhmiä. Kukin niistä sisältää eri kriteerejä ja
näkökulmia. Politiikka-asiakirja kuvaa kunkin kriteeriryhmän
sisältöä ja tarkoitusta, ja esittää esimerkkejä ja näkökohtia
niiden soveltamiseen. Tehtäväanalyysin kriteeriryhmiä ovat
tehtävän merkittävyys, toimintaympäristö ja tehtäväprosessi. Informaatioanalyysissä sovellettuja kriteeriryhmiä ovat tietosisältö ja käyttötarpeet. Säilytysmuodon analyysin kriteeri
on tiedon säilytysmuoto ja kustannustekijöiden analyysissä
kustannustekijät.
Arvonmäärityksessä on hyvä soveltaa kriteerejä edellä kuvatussa järjestyksessä, joka ei ole tärkeysjärjestys. Kriteerit
eivät sulje toisiaan pois, vaan täydentävät toisiaan. Arvonmäärityksessä ja seulonnassa on tärkeää ottaa huomioon
useita näkökohtia ja soveltaa eri kriteerejä tapauskohtaisesti.
Arvonmääritys- ja seulontapolitiikka-asiakirjan luonnos
valmistui kesäkuussa ja oli laajalla lausuntokierroksella heinä- ja elokuun. Kirjoittajaryhmä työstää ja viimeistelee asiakirjaa palautteen mukaan. Politiikka-asiakirja vahvistetaan tämän vuoden lopussa ja se korvaa vuonna
2012 vahvistetut seulontapolitiikka- ja -strategia-asiakirjat
(AL/21220/07.01.03.00/2012).
TEKSTI: TYTTI VOUTILAINEN, erityisasiantuntija, Kansallisarkisto

JENNI EINOLA

Arvonmäärityksen analyysitasot
ja kriteeriryhmät.
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Kansallisarkiston ja
tiedonhallintalautakunnan
yhteistyö hakee muotoaan
Vuoden 2020 alussa voimaan tulleen tiedonhallintalain myötä valtiovarainministeriö asetti
julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnan. Uuden viranomaisen toimialaan kuuluu tiedonhallintalain edellyttämien kuvausten, digitoinnin, tietojen antamistapojen ja asianhallinnan
käytäntöjen arviointi.
VALTIOVARAINMINISTERIÖ VASTAA julkishallinnon yhteisten tietovarantojen yhteentoimivuuden ohjauksesta. Sen
tehtävänä on myös huolehtia yhteistyöstä tiedonhallinnan
sekä tieto- ja viestintäteknisten palvelujen tuottamisessa.
Lukuisilla muilla viranomaisilla julkishallinnon eri sektoreilla on tiedonhallinnan ohjaukseen liittyviä tehtäviä ja toimivaltaa. Näiden tehtävien yhteensovittaminen edellyttää jatkuvaa ja aktiivista kehittämistä ja laaja-alaista yhteistyötä.

Keskiössä kolme yhteistyöryhmää
Valtiovarainministeriö käynnisti kesällä 2019 valmistelutyön,
jonka tuloksena muodostettiin tiedonhallinnan yhteistyörakenne. Sen toimintamalli tukee hallinnon strategista kehittämistä, ennakollisuutta ja päätöksentekoa. Myös Kansallisarkisto osallistui tähän työhön. Kansallisarkiston kannalta
keskeinen informaatio-ohjauksen suunnittelu siirtyi kuitenkin jatkovalmisteluun.
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Yhteistyörakenteen keskiössä ovat yhteistyöryhmät, jotka
järjestäytyvät syksyn 2020 aikana. Niiden ensimmäinen toimikausi ulottuu vuoden 2023 loppuun. Yhteistyöryhmien tarkoituksena on edistää tiedonhallintalain toteuttamista sekä
julkisen hallinnon tiedonhallinnan toimintatapojen ja palveluiden yhteistä kehittämistä, tavoitteellisuutta, seurantaa ja
vaikuttavuutta.
Yhteistyön keskeinen tavoite on koota ja suunnata eri organisaatioiden kehittämistoimenpiteitä samansuuntaisiksi, ja
näin vähentää päällekkäistä tekemistä ja kustannuksia sekä
lisätä ymmärrystä uudistusten vaikutuksista. Yhteistyöryhmät ovat: julkisen hallinnon tiedonhallinnan ja digitalisaation
strateginen yhteistyöryhmä, valtionhallinnon tiedonhallinnan
yhteistyöryhmä ja toiminnan kehittämisen arkkitehtuuriyhteistyöryhmä.
Kansallisarkiston alkuvuodesta julkaistun strategian 2025
mukaisesti Kansallisarkisto on julkisen tiedon elinkaaren hallinnan ja arkistoinnin keskeinen toimija. Tästä on johdettu
strateginen tavoite ”Asiakirjatiedon elinkaarihallinnan ohjausvastuut ovat selkeät”. Tavoitteen saavuttamiseksi ohjaustoiminta ja määräyksenantovaltuutukset on sovitettava osaksi
valtiovarainministeriön hallinnonalan vastuulla olevaa tiedonhallinnan ohjausta.
Yhteistyörakenteen muodostaminen oli hyvä alku tällekin
toimenpiteelle. Työn on kuitenkin jatkuttava määrätietoisesti kohti toista strategista tavoitetta: ”Arkistolaki uudistetaan
vastaamaan digitaalisen julkishallinnon tarpeita.”

Suosituksia valmistellaan
Toinen konkreettinen toimenpide on Kansallisarkiston osallistuminen tiedonhallintalautakunnan suositusten valmisteluun. Tällä hetkellä Kansallisarkistolla on edustajansa toimintalähtöisen asianhallinnan kehittämisjaostossa, joka
valmistelee suositusta metatietomalliksi sekä asianhallinnan tietojen automaattiseksi hallinnoimiseksi. Lisäksi jaosto
selvittää mahdollisuuksia yhdenmukaistaa palvelujen tiedonhallinnan metatietojen käsittelyä ja hallintaa sekä tekee tiedonhallintalautakunnalle ehdotuksen niiden kehittämiseksi.
Jaoston puheenjohtajana toimii Suvi Metsärinta-Lehmusvaara (VM) ja sen toimikausi jatkuu kesäkuuhun 2021 saakka. Jaoston kokoonpano muodostuu ensisijaisesti asiakirjahallinnan ammattilaisista ja siinä ovat edustettuina valtio- ja
yliopistosektoreilta DVV, Kansallisarkisto, Luke, FIMEA, Poliisihallitus, Puolustusvoimat, THL, VNK, KEHA-keskus ja
Tampereen yliopisto. Kunnallishallintoa edustavat Espoon,
Kajaanin, Oulun ja Tampereen kaupungit sekä OSAO koulutuskuntayhtymä. Kansallisarkistosta mukana ovat SAPA-projektipäällikkö Kaisa Rihu ja ylitarkastaja Minna-Liisa Mäkiranta.

on hioa niiden sisällöt yhteensopiviksi yhteistyössä. Suositus huomioidaan jatkossa laajemminkin, kun Kansallisarkiston ohjeita ja suosituksia laaditaan ja päivitetään.

Digitalisaatio vaatii ohjausta
Jaostotyöskentely on ollut hedelmällistä ja Kansallisarkisto
pyrkii vastaavanlaiseen yhteistyöhön jatkossakin. Yhteistyö
on tarpeen esimerkiksi laadittaessa asiakirjojen sähköiseen
muotoon muuttamista koskevia suosituksia. Digitaalisen arkistoinnin ensisijaisuus edellyttää toimenpiteitä ja resursseja tiedon elinkaaren eri vaiheissa. Tiedonhallinnan ohjauksen
avulla niitä voidaan kohdentaa elinkaaren alkuvaiheeseen ja
ottaa arkistoinnin vaatimukset huomioon.
Tiedonhallintalautakunnan toimintasuunnitelmassa ohjauksen tarve on ilmaistu osuvasti: ”Tiedonhallintalain 19.1 §:ssä
säädetään viranomaiselle saapuneiden asiakirjojen sähköiseen muotoon muuttamisesta sekä viranomaisten laatimien asiakirjojen sähköisestä säilyttämisestä. Säännös on sidoksissa arkistointia koskevaan sääntelyyn siltä osin kuin
Kansallisarkisto on päätöksellään määrännyt asiakirjoja arkistoitavaksi. Tiedonhallintalaki jättää avoimeksi, miten sähköiseen muotoon muuttamisen yhteydessä asiakirjojen luotettavuus ja eheys varmistetaan.”
Kansallisarkisto on tehnyt asianhallinnan/asiankäsittelyn yhteydessä tehtävän analogisten asiakirjojen digitoinnin laatukriteereitä koskevan sisäisen tarvekartoituksen. Tarkentavan
ohjeen tai suosituksen tarve on ilmeinen, ja sen toteutustapoja selvitetään osana sähköisen arkistoinnin ohjausta.

Uusi jaosto päivittää suosituksia
Syyskuussa 2020 tiedonhallintalautakunta asetti julkisen hallinnon tiedon hyödyntämisen suositusjaoston. Sen tehtävänä on laatia suositus tiedonhallintalain 19.2 §:ssä mainitusta tietoaineistojen ja niiden kuvailutietojen koneluettavasta
muodosta sekä päivittää suositukset tiedonhallinnan muutosvaikutusten arvioinnista, teknisistä rajapinnoista ja katseluyhteyksistä.
Jaoston tehtävänä on myös päivittää tiedonhallintamallista
annettu suositus niin, että se ottaa huomioon uudelleenlaaditun avoimen datan ja julkisen sektorin tietojen uudelleenkäytöstä annetun direktiivin (PSI-direktiivi) kansallisen täytäntöönpanon.
Kansallisarkiston edustajana jaostossa toimii tutkimusjohtaja
Päivi Happonen. Hänen mukaansa jaoston työ edistää Kansallisarkiston aineistojen saatavuutta erityisesti palveluiden
kehittämisen kautta. Keskeistä on avoimena datana julkaistun aineiston määrän merkittävä kasvattaminen.
TEKSTI: VELI-MATTI PUSSINEN, johtaja, Kansallisarkisto

Kansallisarkistossa laaditaan parhaillaan suositusta kunnallisten toimijoiden asianhallinnan tietojen arkistoinnista. Suositukset kohdistuvat osittain samoihin tehtäviin, ja tarkoitus
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Arkistolainsäädäntö on
haastava remonttikohde
Arkistolainsäädännön uudistamistarpeita luotaava esiselvitys luovutettiin kesäkuussa 2020
opetus- ja kulttuuriministeriölle. Ministeriö
päättää jatkoselvityksen aloittamisesta.
ARKISTOLAINSÄÄDÄNNÖN ESISELVITYKSEN laatinut
työryhmä aloitti työnsä opetus-ja kulttuuriministeriön (OKM)
toimeksiannosta loppusyksystä 2019. Ryhmässä oli edustus OKM:stä, valtiovarainministeriöstä, oikeusministeriöstä
sekä Kansallisarkistosta.
Koronakeväästä huolimatta keskusteluja käytiin vilkkaasti eri
aihepiireistä ja kukin jäsenistä kirjoitti, selvitti ja kommentoi
tekstejä. Yksityisarkistojen näkökantoja lain uudistamisen
tarpeista selvitettiin kyselyllä.

Tekninen kehitys luo paineita
Muu lainsäädäntö ja tekninen kehitys aiheuttavat tulkinnallisuuksia suhteessa arkistolakiin ja saavat vuodelta 1994 peräisin olevan lain näyttämään vanhentuneelta. Arkistolaissa käytetään arkistointi-sanasta alkaen käsitteitä, jotka eivät
enää vastaa muuta lainsäädäntöä.
Lainsäädännön tulee antaa Kansallisarkistolle ja arkistonmuodostajille säädetyille tehtäville riittävät toimivaltaperusteet. Ohjausvalta ilmenee pitkälti määräyksenantoon
liittyvänä toimivaltana, minkä suhde perustuslain 80 § 2 momenttiin tulee tarkistaa suhteessa valtuutuksen täsmällisyyteen. Tiedonhallinnan ja arkistoinnin ohjauksen tulee olla kokonaisuutena selkeää. Arkistoinnin tavoitteet ja vaatimukset
tulee huomioida jo tiedon elinkaaren alkuvaiheissa. Seulonnan keskeisten kriteereiden nostaminen lain tasolle voi olla
tarpeen.
Tietosuojalainsäädännöstä johtuva säilytyksen ja arkistoinnin vaiheiden rajanveto muuttaa arkistoinnin käsitteitä. Erottelulla on merkittäviä vaikutuksia esimerkiksi aineistoon liittyviin vastuisiin, kustannuksiin ja palveluihin.

Sähköisen arkistoinnin ratkaisujen laajuus ja käyttöönotto riippuvat pitkälti rahoitusmallista, digitoinnin laajuudesta sekä siirtovelvollisten joukon ja siirtoajankohdan määrittelystä. Samanaikaisesti on pidettävä mielessä, että suurin
osa jo arkistoiduista aineistoista on edelleen analogista. Toisaalta suurin osa viranomaisissa käsiteltävästä arkistoitavasta aineistosta on jo syntyjään sähköistä.
Yksityisarkistot ovat merkittäviä tutkimuksen lähteitä. Laissa
on perusteltua säilyttää Kansallisarkiston mahdollisuus hankkia tällaisia arkistoja ja tarpeen tullen lunastaa niitä, mutta pykälissä tulee huomioida sähköisen toimintaympäristön
vaatimukset entistä selvemmin.

Myös muu lainsäädäntö huomioon
Julkisuuslaki ja arkistolainsäädäntö kytkeytyvät toisiinsa
määrittelyjen ja soveltamisalarajausten perusteella. Kansallisarkiston kannalta erityisen tärkeä on tiedon antamista arkistosta koskevan 27 §:n selkeys ja laajuus sekä erityislakien suhde julkisuuslakiin. Säännökset katseluyhteyksien
tarjoamisesta yleisölle ovat tärkeitä saatavuuden edistämisen kannalta, jotta tiedon luovuttamisen tavat tukevat asiakkaiden tarpeita.
Sääntely ei voi olla kovin yksityiskohtaista yksityisten arkistojen valtionapua koskevassa laissa, mutta sen tulee antaa Kansallisarkistolle raamit avustuksen kohdentamiselle
ja toiminnan arvioinnille. Keskeisimpiä tavoitteita on, että
avustuksin turvataan kulttuuriperintöaineistojen säilyminen
ja saatavuus. Tämä koskee niin sähköisiä kuin analogisia aineistoja.

Katse tulevaisuuteen
Lakeja muutettaessa on pidettävä mielessä tulevaisuuden
arkiston toimintamallit. Niissä korostuvat aiempaa enemmän
avoimuus, tietojen esille saattaminen, uusien tutkimustapojen tukeminen, kansainvälinen kehitys sekä analyysityökalujen ja tekoälyn tehokas hyödyntäminen.
TEKSTI: RAIMO LEPISTÖ, lakimies, Kansallisarkisto

Kirjoittaja toimi esiselvitystyöryhmän puheenjohtajana maaliskuusta 2020 alkaen.
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Yhteinen osoite toimii hyvin
Hämeenlinnassa
SUSANNA TAIPALE

Hämeenlinnan kaupunginarkisto siirtyi Kansallisarkiston Hämeenlinnan toimipaikan
yhteyteen lokakuussa 2018. Yhteinen osoite
hyödyttää molempia arkistoja ja niiden asiakkaita.
HÄMEENLINNAN KAUPUNGINARKISTO toimi aiemmin
kaupunginkirjaston kiinteistön kellarikerroksessa. Arkiston
väistötilatarve tuli ajankohtaiseksi, kun kirjaston kiinteistön
peruskorjausta alettiin suunnitella vuonna 2016. Remontin
ajaksi toiminta oli siirrettävä muualle.
Hämeenlinnan kaupunki otti yhteyttä Kansallisarkistoon, ja jo
alustavien keskusteluiden aikana nousi esille vaihtoehto uudenlaisen palvelukonseptin luomiseksi: Hämeenlinnan kaupunginarkisto siirtyisi pysyvästi Kansallisarkiston Hämeenlinnan toimitiloihin.
Ratkaisun edut olivat molempien osapuolten helposti nähtävissä. Kaupungin aineistot voitaisiin sijoittaa pitkäaikaissäilytys- ja tietosuojavaatimukset täyttäviin tiloihin, asiakaspalvelu- ja toimistotoiminnot saataisiin eriytettyä muusta
toiminnasta, ja Kansallisarkiston Hämeenlinnan toimipaikan tilat tulisivat tehokkaammin käyttöön.

Kahden arkiston sujuva arki
Tutkijasalit ovat asiakkaiden yhteiskäytössä. Virastojen työntekijät vastaavat oman organisaationsa tutkijasali- ja tietopyyntöpalvelusta sekä aineistonhallintatehtävistä. Kansallisarkiston virkailijat vastaavat yleisestä päivystyksestä ja
tutkijasalien valvonnasta, mutta kummankin viraston virkailijat vastaavat asiakaspalvelusta omien aineistojensa osalta.
Kaupunginarkiston aineistot on sijoitettu kahteen makasiiniin sekä yhteiskäytössä olevaan karttamakasiiniin, ja arkiston virkailijoiden toimistotilana on entinen maakunta-arkiston johtajan huone. Yhteiskäytössä on lisäksi sosiaali-,
lounas- ja kahvitilat.
Myös turvallisuusnäkökohdat on otettu tarkasti huomioon;
kaupungin virkailijat noudattavat Kansallisarkiston kulunvalvontaa ja asiankirjojen salassapitoa koskevia määräyksiä.
Arki sujuu hyvin käytännönläheisesti yhteisten aamu- ja iltapäiväkahvien muodossa ja pikkujoulunvieton merkeissä.

Aineistot helposti saatavilla
Asiakkaat hyötyvät siitä, että valtionhallinnon alueelliset ja

Kansallisarkiston Juho Mattila ja Hämeenlinnan kaupunginarkiston Maarit Koivu selvittävät tietopyyntöä, joka koskee
Kansallisarkiston Digitaaliarkistossa olevaa Lainhuutorekisterikortistoa.
kaupunginhallinnon aineistot sijaitsevat samojen seinien sisällä.
Esimerkiksi Kansallisarkiston puolella Hämeenlinnan maistraatin rakennuslupa-asiat johdattavat asiakkaan kaupungin
puolelle tiedustelemaan, löytyykö tiettyyn rakennuslupaan
liittyviä rakennuspiirustuksia. Kansallisarkiston Digitaaliarkistossa käytössä olevista lainhuutorekisterikorteista kaupungin virkailija pääsee tarkistamaan tietyn kiinteistön omistajatiedon, mikä helpottaa rakennuspiirustusten löytymistä
kaupunginarkiston puolelta. Kylähistoriasta kiinnostunut voi
tutkia kunnallishallinnon pöytäkirjoja ja kansakoulujen asiapapereita ja syventyä samalla käynnillä tutkimaan esimerkiksi alueen historiallisia karttoja tai toisen maailmansodan
jälkeistä asutushistoriaa.
Yhteistyö on mahdollistanut sen, että arkistoalan harjoittelijat ovat päässeet tutustumaan molempien organisaatioiden aineistoihin ja toimintatapoihin. Yhteistyö on laajentunut koskemaan myös Hämeenlinnan kaupunginkirjastoa,
jonka historiallisten paikallislehtien mikrofilmiaineistot on
siirretty pitkäaikaisesti arkiston tutkijasaliin. Siellä oli valmiina mikrofilmien lukulaitteet ja puitteet aineiston säilytykselle ja käytölle.
Kansallisarkiston ja kaupunginarkiston välistä yhteistyötä kehitetään Hämeenlinnassa edelleen.
TEKSTI: SUSANNA TAIPALE, ylitarkastaja, Kansallisarkisto
Hämeenlinna ja MAARIT KOIVU, tietopalvelusihteeri,
Hämeenlinnan kaupunginarkisto
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Laskentamalli tuo uutta tietoa
Suomen väestöhistoriasta
Taloushistorian ja tilastotieteen yhteistyö ulotti väestösarjat 1600-luvun puoliväliin asti. Jyväskylän yliopistossa kehitetty laskentamalli avaa uusia näkökulmia maan väestöhistoriaan
ja yhteiskuntakehitykseen.
VÄESTÖNKASVU on inhimillisen toiminnan perustavanlaatuisin mittari. Väestön määrä, rakenne ja sen kehitys rajaavat
yhteiskuntien toimintaedellytyksiä: 1700-luvun hallitsijat olivat huolissaan maidensa sotilaallisesta kyvykkyydestä, nykyajan päättäjät huoltosuhteesta ja tulevista veronmaksajista.
Viimeisten 20 vuoden aikana tapahtunut talousteorioiden
kehittyminen on nostanut väestöhistorian talouskasvututkimuksen eturintamaan. Väestönkasvun vaihtelut pystytään
nykyään liittämään teknologisen kehityksen muutoksiin ja taloudellisen modernisaation vaiheisiin.
Jyväskylän yliopiston taloushistorian ja tilastotieteen tutkijat pystyivät uudessa tutkimuksessaan ulottamaan Suomen väestösarjat aina 1600-luvun puoliväliin asti. Samalla
he mahdollistivat modernin kasvututkimuksen soveltamisen
Suomeen ja ainutlaatuisten näkökulmien avaamisen maan
yhteiskuntakehitykseen.

Mitä vanhempi, sitä epävarmempi

assa 1600-luvun puoliväliin. Suomessa kirkonkirjojen käyttöä
väestölähteenä on varjostanut akateemikko Eino Jutikkalan lausuma, jonka mukaan vuoden 1721 taakse on hankala,
vuoden 1690 taakse käytännössä mahdotonta päästä. Näin
onkin, mikäli väestö halutaan konkreettisesti laskea: peruuttaa tunnetusta väkiluvusta taaksepäin vähentämällä syntymät ja lisäämällä kuolleet.
Kirkonkirjojen tarjoamat väestötiedot ovat ongelmallisia monista syistä, ja nämä ongelmat vain kasvavat mentäessä
ajassa taaksepäin. Sekä kastettujen että haudattujen kirjoista
puuttuu ihmisiä, kirjoja ei etenkään 1600-luvun puolivälissä
pidetty kaikkialla, ja monissa tapauksissa kirjoja ei ole säilynyt. Puutteita on yritetty korjata karkein keinoin, mutta epäselvää on ollut, kuinka luotettava tällainen korjaus on yksittäisenä vuotena, saati miten mahdollinen virhe kumuloituu
vuosisatojen aikana.

Malli hallitsee epävarmuutta

Valtioiden kiinnostus väestökirjanpitoon on vaihdellut. Useinkaan historiallisten yhteiskuntien katse ei kohdistunut koko
väestöön – ainoastaan veroja maksaviin tai esimerkiksi sotilaspalvelukseen kelpaaviin. Tämä puolestaan tarkoitti naisten, lasten ja vanhusten puuttumista vero- ja väestörekistereistä, jotka ovat monien väestötutkimustenkin pohjalla.

Esitimme mallin Suomen väkiluvulle artikkelissa ”A Bayesian reconstruction of a historical population in Finland, 1647–
1850”, joka julkaistiin kesäkuussa 2020 väestötieteen johtavassa Demography-aikakauskirjassa. Käytimme aineistona
Suomen Sukututkimusseuran ylläpitämään HisKi-tietokantaan vuosille 1648–1850 vietyjä kirkonkirjatietoja, joita kertyi
kastetuista 3,8 miljoonaa ja haudatuista 2,6 miljoonaa. Sodissa kuolleet arvioitiin aiempien tutkimusten avulla.

Yksittäisiä vaihtelevanlaatuisia väestölaskentoja on toteutettu vuosisatoja ympäri maailmaa, mutta systemaattisen ja
jatkuvan väestötilastoinnin kärjessä kulki 1700-luvun Ruotsi. Niin kutsuttu taulustolaitos koosti ensimmäisen väestörekisterinsä jo vuodesta 1749, eli noin sata vuotta ennen
kuin länsimaissa yleisesti alettiin pitää kirjaa koko väestöstä. Taulustolaitoksen tiedoilla ei Suomen osalta kuitenkaan
pääse 1700-luvun puoliväliä taemmas, aluemuutokset huomioiden (Viipurin läänin palautus 1810-luvun alussa) ainoastaan 1800-luvun alkuun.

Laskentamalli on modernia aikasarja-analyysiä, jonka perustana on väkimäärän sekä syntyvyyden ja kuolleisuuden ilmeinen aikariippuvuus. Malli ottaa huomioon paitsi aineiston puutteellisuuden myös puutteellisuuden keskimääräisen
muutoksen ajan suhteen – mitä uudempaa, sitä täydellisempää – sekä aineiston suuren alueellisen heterogeenisuuden.
Erittäin poikkeukselliselle suurten kuolonvuosien ajanjaksolle 1695–97 laadittiin oma osamallinsa.

Kirkonkirjoista puuttuu väkeä
Kirkollinen kirjanpito kastetuista, haudatuista ja vihityistä on
ollut historioitsijoiden pääasiallinen keino kurottaa ensimmäisistä väestölaskennoista taaksepäin. Näillä tiedoilla on esimerkiksi Englannissa päästy 1540-luvulle, Ruotsissa ja Itali-

Bayes-laskenta on tilastotieteen työkalu hierarkkisten ja
massiivisten mallien ja monilähteisen aineiston analysointiin. Malliin on mahdollista kutoa mukaan kaikki tarkasteltavan ilmiön funktionaalisuus ja laadultaan vaihtelevat informaatiolähteet sekä arvioida jokaisen tuntemattoman
yksityiskohdan epävarmuutta erikseen. Lopputulos on malliin ja aineistoon parhaiten sopivaa ”todellisuutta” kuvaava
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Vuotuinen väestökasvu
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37
Tutkimuksen tuhansia muuttujia sisältävän mallin posteriorijakaumaa voidaan arvioida vain laskennallisesti, simuloimalla. Tietokoneajot kestivät jopa viikon, vaikka käytössä oli ns.
supertietokoneita. Vielä kymmenkunta vuotta takaperin tällainen tutkimus ei ollut teknisesti mahdollista.

Kriisit muokkasivat kehitystä
Tutkimus tarkentaa monilta osin tietojamme Suomen väestöhistoriasta, mutta sen merkittävin yksittäinen tulos on,
että 1700- ja 1800-lukujen voimakas väestönkasvu on seurausta 1690-luvun nälänhädän ja suuren Pohjan sodan (1700–
1721) jälkeisestä pitkäksi muodostuneesta toipumisesta.
Väestökatastrofi leikkasi neljänneksen maan väestöstä ja
pysäytti väestökasvun yli 20 vuodeksi.
Kriisiä seurannut voimakas väestönkasvu muutti perustavanlaatuisesti ikäjakaumaa, vaikutti maan asutuksen jakau-

Ajoittain toistuneiden sotien ja nälänhätien jälkeen seurannut väestön toipuminen on pitänyt Suomen väestönkasvun
korkeana aina toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan asti.
Nykyisen kaltaista hidasta väestönkasvua ei ole Suomessa
koettu sitten 1600-luvun puolivälin.
TEKSTI: MIIKKA VOUTILAINEN, tutkijatohtori (taloushistoria) ja
HARRI HÖGMANDER, lehtori (tilastotiede), Jyväskylän yliopisto

Voutilainen, Miikka, Helske, Jouni & Högmander, Harri (2020): A Bayesian reconstruction of a historical population in Finland, 1647–1850. Demography, 57, 1171–
1192. Verkossa: https://link.springer.com/article/10.1007/
s13524-020-00889-1
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Suomalaisten kohtalot
Neuvostoliitossa tutkitaan

Lapset saattamassa äitiään
Fanny Gyllingiä 4.5.1921
Tukholman satamassa.
Rouva on muuttamassa
Neuvosto-Venäjälle, jonne
hänen miehensä Edward
Gylling on siirtynyt jo edellisenä vuonna.

Kansallisarkisto selvittää Neuvostoliitossa vuosina 1917–64 eläneiden suomalaisten kohtaloita laajalla tutkimushankkeella. Hanke varmistui elokuussa, kun valtioneuvosto myönsi sille yli kahden miljoonan euron rahoituksen.
Toimittaja Unto Hämäläinen ehdotti Helsingin Sanomissa
31.8.2019 valtiollista selvitystä Stalinin vainoissa surmatuista suomalaisista. Aloite herätti laajaa yhteiskunnallista keskustelua, jonka yksi huipentuma oli se, että tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja silloinen pääministeri Antti Rinne
ottivat kantaa asiaan. Molemmat pitivät Venäjällä olleiden
suomalaisten kohtaloiden tutkimista tärkeänä.

Satoja suomalaisyhteisöjä
Kansallisarkisto teki valtioneuvoston kanslian rahoituksella esiselvityksen, joka valmistui tammikuussa 2020. Historiantutkija Aleksi Mainion kirjoittamassa esiselvityksessä
todettiin, ettei tehtävä ole aivan yksinkertainen. Ennen lokakuun 1917 bolševikkivallankumousta Venäjän keisarikun-

nassa asui kymmeniätuhansia henkilöitä, jotka luokiteltiin
kieleltään, identiteetiltään tai etniseltä taustaltaan suomalaisiksi. Heistä suuri osa oli inkeriläisiä.
Venäjällä ei ollut yhtenäisiä väestötietoja, vaan arviot suomalaisten määristä perustuivat Pietarissa sijainneen Suomen Passiviraston rekistereihin, seurakuntien kirkonkirjoihin
ja puhtaaseen näppituntumaan. Suomalaisia oli eniten Pietarissa ja muilla Suomen lähialueilla, mutta merkittäviä yhteisöjä eli myös Siperiassa, Bakussa ja Tyynenmeren rannikolla, kuten Vladivostokissa. Alueelliset erot olivat valtavia.
Aiheen tutkiminen tulee aloittaa kysymyksestä, ketkä oikeastaan olivat suomalaisia. Asia ei ole yksinkertainen, kun puhutaan Venäjän tapaisesta monietnisestä imperiumista. On
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oleellista hahmottaa, missä suomalaisia asui vuonna 1917
ja mitä heille tapahtui vallankumouksen jälkeen.

livat Itä-Suomen taloutta perusteellisesti. 1930-luvulla kiihtynyt talouslama teki asetelmasta miltei katastrofaalisen.

Kolme muuttoaaltoa itään

Tietoja kaivataan!

Tutkimuksessa on välttämätöntä saada selville sekin, keitä olivat ne tuhannet suomalaiset, jotka olivat syystä tai toisesta valmiita siirtymään Venäjälle lokakuun vallankumouksen jälkeen. Ensimmäisen muuttoaallon aloittivat Suomen
sisällissodan lopulla vuonna 1918 niin sanotut punapakolaiset. Jos heidän perheenjäsenensä lasketaan mukaan, puhutaan jopa 10 000–13 000 pakolaisesta.

Valtioneuvoston kanslia myönsi elokuussa 2020 Kansallisarkistolle yli kahden miljoonan euron rahoituksen, jolla toteutetaan viisivuotinen, tieteelliset kriteerit täyttävä tutkimushanke Neuvostoliitossa asuneista suomalaisista. Hankkeen
tuloksena syntyy interaktiivinen tietokanta suomalaisista Venäjällä 1917–1964. Tutkimustuloksia julkaistaan myös tietokirjoina sekä tieteellisinä ja populaareina artikkeleina.

Toisen merkittävän ryhmän muodostavat amerikan- ja kanadansuomalaiset, joita muutti 1920- ja 30-luvuilla Neuvostoliittoon 5 000–7 000 henkeä. Kolmannen suuren muuttoaallon
takana olivat niin kutsutut loikkarit. Neuvostoliiton rajavartiolaitoksen historian mukaan rajavartijat pidättivät vuosina
1930–1934 kaikkiaan 12 950 maahan laittomasti saapunutta
suomalaista. Luku on suuntaa antava, sillä läheskään kaikki
loikkarit eivät päätyneet virallisiin tilastoihin.

Valtakunnallisen julkisuuden ansiosta tutkimushanke on jo
nyt saanut kansalaisilta runsaasti aineistoja, kirjeitä, asiakirjoja, valokuvia ja mitä erilaisimpia vihjeitä. Kiinnostus venäjänsuomalaisten historiaa kohtaan on ollut huomattavan
suurta paitsi kotimaassa myös Venäjällä, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa, joista on tullut yhteydenottoja sekä yksityishenkilöiltä että arkistoilta, kirjastoilta ja yhdistyksiltä.

Vaikka poliittiset syyt kiihdyttivät muuttoa itään, ehkä vielä enemmän siihen vaikuttivat taloudelliset tekijät. Pietarinkauppa loppui vuosien 1917 ja 1918 taitteessa kuin seinään.
Samaa aikaan katosivat ne työmarkkinat, jotka olivat aiemmin nielleet tuhansia suomalaisia itään. Mullistukset runte-

Selvää on, että erilaiset yhteydenotot ovat laajamittaisen
tutkimushankkeen onnistumisen kannalta elintärkeitä. Yksittäisten ihmisten, perheiden ja sukujen hallussa on lukuisia sellaisia historiallisia lähdeaineistoja, jotka voisivat olla
tutkimushankkeelle kullanarvoisia.

Vallankumouksellinen juhlaparaati Moskovan
Punaisella torilla.
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Pietarin suomalaisen punaupseerikurssin tunnus.

Venäjän arkistot eivät ole kiinni
Petroskoista Suomeen muuttanut toimittaja Eila Lahti-Argutina julkaisi vuonna 2001 kirjan ”Olimme joukko vieras
vaan”. Siinä oli tiedot yli 8 000 Stalinin vainoissa kuolleesta
suomalaisesta. Heihin lukeutui myös hänen isänsä, Kemistä 1930-luvulla poliittisista syistä loikannut Eino Lahti. Eila
Lahti-Argutinan teos osoitti ennen muuta sen, että Venäjän
arkistoista on mahdollista saada hyvinkin paljon tietoja Neuvostoliitossa asuneista suomalaisista.
Hankkeen lähtökohdat ovat lupaavia. Kansallisarkistolla on
yhteistyösopimus Venäjän keskusarkistohallinnon (Rosarhiv) sekä yhteensä 56:n Venäjällä ja entisen Neuvostoliiton
alueella sijaitsevan arkiston kanssa. Vuoden 2005 jälkeen
Kansallisarkisto on hankkinut noin 1,5 miljoonaa digitaalista otosta näiden arkistojen asiakirjoista, jotka koskevat Suomea ja suomalaisia keskiajalta sotien jälkeiseen aikaan saakka.
Suurin vaikeus venäläisissä arkistoissa on usein se, että niissä työskentely on läntisiin arkistoihin tottuneelle tutkijalle hidasta ja tavattoman byrokraattista. Esimerkiksi lähdeaineistojen tilausmäärille on asetettu tiukkoja enimmäismääriä,
mikä vaikeuttaa tutkimusta usein aivan kohtuuttomasti. Yhteistyösopimusten ansiosta monilta tämäntapaisilta esteiltä ja murheilta voidaan välttyä.

Venäjällä ymmärretään yleensä hyvin se, että suomalaiset
ovat kiinnostuneita Neuvostoliittoon muuttaneista maanmiehistään ja heidän vaiheistaan. Stalinin vainotkaan eivät ole
aivan sellainen tabu kuin Suomessa joskus luullaan. Poliittisen terrorin vuodet ovat historiallinen tosiasia, joka yleensä
myönnetään venäläisessä historiankirjoituksessa. Painotuksissa ja vainojen syiden selityksissä on toki isojakin eroja.
TEKSTI: PÄIVI HAPPONEN, tutkimusjohtaja ja ALEKSI MAINIO,
hankepäällikkö, Kansallisarkisto 			
KUVAT: Venäjän valtion sosiaalisen ja poliittisen historian arkisto
(RGASPI)

Etsintäkuulutus
Mitä erilaisimmat lähdeaineistot ovat tarpeellisia, kun tutkitaan Venäjällä eläneiden suomalaisten historiaa. Arvokkaita ovat valtiollisten arkistojen viralliset paperit, mutta myös
esimerkiksi koti- ja sukuarkistojen aarteet, kuten postikortit, kirjeet, päiväkirjat, valokuvat, asiakirjakopiot sekä muistinvaraiset kertomukset ja tarinat. Niiden kopioita voi lähettää
”Suomalaiset Venäjällä” -tutkimushankkeelle sähköpostilla
osoitteeseen suomalaiset.venajalla@arkisto.fi.
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Sata vuotta diplomaattisia
suhteita
Pietarissa avattiin 22. lokakuuta 2020 näyttely ”Venäjä ja Suomi: diplomaattisten suhteiden
100-vuotisjuhla”. Näyttely on esillä Boris Jeltsinin presidentillisessä kirjastossa, ja Kansallisarkisto osallistuu sen järjestämiseen.
NÄYTTELY KERTOO Venäjän ja Suomen yhteisestä historiasta sekä avaa Suomen suuriruhtinaskunnan ja Venäjän keisarikunnan muiden alueiden välisten sosiaalisten, kulttuuristen ja taloudellisten vuorovaikutusten yksityiskohtia.
Venäjä ja Ruotsi sotivat jatkuvasti 1400–1800-luvuilla. Sotien saavutuksena Ruotsin kruunuun kuuluneita suomalaisia
maita liitettiin pikkuhiljaa Venäjän keisarikuntaan. Suomen
sota 1808–1809 päätti venäläisten ja ruotsalaisten väliset
kahakat ja 600 vuotta kestänyt Suomen alueen valtioyhteys Ruotsiin päättyi.
Alkoi Venäjän vallan vaihe, joka kesti vähän yli sata vuotta,
vuoden 1917 loppuun saakka, jolloin Venäjä ja sen jälkeen
eurooppalaiset maat tunnustivat Suomen itsenäisyyden.
Suomi ja Neuvosto-Venäjä solmivat rauhansopimuksen 14.
lokakuuta 1920 ja vahvistivat diplomaattiset suhteet.

Kaksi temaattista kokonaisuutta
Näyttelyssä on esillä arkistoasiakirjojen kopioita Suomen
Kansallisarkistosta ja ulkoministeriöstä, digitaalisia kopioita
Presidentillisen kirjaston kokoelmista, ainutlaatuisia julkaisuja, karttoja, julisteita ja postikortteja. Näyttelyn valmisteluihin
osallistuivat useat venäläiset arkistot ja kirjastot.

Boris Jeltsinin presidentillinen kirjasto Pietarissa.
Toisessa näyttelysalissa kerrotaan Suomen suuriruhtinaskunnan ja Venäjän keisarikunnan sosio-kulttuurisista suhteista. Näyttelyn järjestäjät nostavat esiin Venäjän keisarikunnassa paljon oleskelleita suomalaisia, jotka olivat oman
aikansa tieteen, taiteen, yrittäjyyden ja sotatoimen kirkkaita edustajia.
Pietarissa näyttely on esillä joulukuun puoliväliin. Näyttelyn
virtuaalikierros on katseltavissa Presidentillisen kirjaston sivuilla https://www.prlib.ru.

Temaattisesti näyttely on jaettu kahteen osaan. Kirjaston ensimmäisessä näyttelysalissa kerrotaan Suomen historiasta
Suomen suuriruhtinaskuntana osana Venäjän keisarikuntaa
itsenäistymiseen saakka sekä Suomen ja Neuvostoliiton (Venäjän SFNT:n) diplomaattisten suhteiden luomisesta.

TEKSTI: DMITRI FROLOV, kehittämispäällikkö, Kansallisarkisto ja
ANNA KIRSANOVA, asiantuntija, Boris Jeltsinin presidentillinen
kirjasto, näyttelyosasto				
KÄÄNNÖS: ANNA VARTIALA, tutkija, Kansallisarkisto

Työryhmä seurasi
avajaisia etänä

helmikuussa 2020. Sen pohjalta toimitimme näyttelytyöryhmälle yhteensä noin sata digitaalista kopiota, jotka tutkija Pertti Hakala oli valinnut Kansallisarkiston kokoelmista.

Kansallisarkisto on viime vuodesta alkaen valmistellut Pietarissa sijaitsevan Borin Jeltsinin presidentillisen kirjaston
asiantuntijoiden kanssa yhteisnäyttelyä suomalaisista Pietarissa ja Venäjällä. Hanketta edistämään nimettiin Kansallisarkistoon työryhmä, johon kuuluivat kehittämispäälliköt
Dmitri Frolov ja Anne Wilenius sekä tutkija Eemeli Sorri.

Viimeistään kesällä kävi selväksi, että koronan tuomat haasteet perinteiseen näyttelytoimintaan ovat pysyvämpää laatua. Kansallisarkisto osallistui lokakuussa näyttelyn avajaisiin ja seminaariin vain etänä etukäteen nauhoitetuin puhein.
Presidentillisen kirjaston toteuttama video näyttelystä on tulossa esille suomalaiselle yleisölle Kansallisarkiston päätoimipaikan aulaan.

Syksyllä 2019 vierailimme Pietarissa ja tutustuimme muun
muassa kirjaston rakennukseen, kokoelmiin ja upeaan näyttelytilaan Nevan varrella. Toinen tapaaminen oli Pietarissa

TEKSTI: ANNE WILENIUS, kehittämispäällikkö, Kansallisarkisto
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Relaatiotietokanta
valjastaa arkistot
strategiatutkimukseen
Artikkelin kirjoittajan tuore väitöskirja esittelee uuden, analyyttisesti jäsennellyn historiantutkimuksen menetelmän, joka perustuu laajojen arkistokokonaisuuksien digitoimiseen ja
teorialähtöiseen analysoimiseen relaatiotietokannassa.

YRITYSSTRATEGIATUTKIMUSTA sekä laajemmin johtamis- ja organisaatiotutkimusta on kritisoitu historiattomuudesta, mikä johtuu tutkimusalan pyrkimyksestä laajasti yleistettäviin totuuksiin eli teoreettiseen kontribuutioon. Toisin
kuin historiantutkimuksen perinteessä, konteksti asetetaan
alisteiseksi teorian suhteen.
Tämä johtaa usein monimutkaisen historiallisen kontekstin liialliseen yksinkertaistamiseen. Mutkat saatetaan vetää
suoriksi otteella, joka saa historioitsijan karvat pystyyn. Toisaalta strategiatutkijat pitävät historiantutkimuksen menetelmiä epäselvinä, eikä yksittäisen tutkijan perusteellista arkistotyötä arvosteta.
Historian merkitys strategiatutkimukselle on kuitenkin laajasti tunnustettu, ja viimeisten 20 vuoden aikana on keskusteltu aktiivisesti organisaatiotutkimuksen historiallisesta
käänteestä. Useilla organisaatiotutkimuksen huippulehdillä
on ollut historiateemaisia erikoisnumeroita.
Tästä huolimatta kahden erilaisen tutkimus- ja menetelmäperinteen yhteensovittaminen on osoittautunut vaikeaksi.
Strategiatutkimuksessa historiallisia lähestymistapoja pidetään suotavina lähinnä silloin, kun historia on kiinteä osa kehitteillä olevaa teoreettista mallia.

Kohti digitaalista historiaa
Väitöskirjassani esitän analyyttisesti jäsennellyn historiantutkimuksen menetelmän, joka edesauttaa historiallisen
ymmärryksen hyödyntämistä strategiatutkimuksessa. Menetelmä nojautuu arkistoaineistoihin, historiantutkimuksen
menetelmiin ja tutkimusperinteisiin, mutta keskeinen tutkimusprosessia ohjaava tekijä on teoria.
Menetelmän keskiössä on relaatiotietokanta, jonka avulla hallinnoidaan ja analysoidaan yrityshistoriallisia aineistoja. Yhdessä useiden kollegojeni kanssa olemme digitoineet

kymmeniätuhansia sivuja Posti- ja telelaitoksen ja Helsingin
arvopaperipörssin sekä niitä lähellä olevien organisaatioiden
kuten Arvopaperivälittäjien yhdistyksen arkistoaineistoja. Aineistokokonaisuus sisältää muun muassa organisaatioiden
hallitusten ja johtoryhmien pöytäkirjoja sekä niiden liitteitä,
strategiadokumentteja, kirjeenvaihtoa, sisäisiä lehtiä, lainsäädäntöä koskevia dokumentteja ja sanomalehtiuutisia
1980-luvun alkupuolelta 1990-luvun loppupuolelle.
Kävimme läpi muun muassa Kansallisarkiston, Kansalliskirjaston, Telia Finlandin, NASDAQ Helsingin ja tiettyjen avainhenkilöiden henkilökohtaisia arkistoja. Kuvasimme kahden
vuoden ajan systemaattisesti isoja arkistokokonaisuuksia ja
teimme niistä koneellisesti luettavia OCR-ohjelmistolla (Optical Character Recognition). Rakensimme aineiston ympärille relaatiotietokannan, jonka keskiössä ovat arkistolähteet.
Yksittäisiin lähteisiin muodostetaan relaatioita niihin liittyviin
organisaatioihin, henkilöihin ja erilaisiin analyyttisiin kokonaisuuksiin. Saman tekivät kollegamme Ruotsissa Televerketin
ja Tukholman pörssin aineistoilla.
Tuloksena syntyi DIGIHIST-konsortion hallinnoima relaatiotietokanta. Konsortiossa on mukana Aalto-yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Jönköpingin kansainvälisen kauppakorkeakoulun, Ratio instituutin, Tukholman kauppakorkeakoulun ja
Örebron yliopiston kauppakorkeakoulun tutkijoita. Tietokantaa hyödyntäviä tutkimusartikkeleja on julkaistu muun muassa Journal of World Business -lehdessä, valittu kahdesti
Academy of Management (AOM) -konferenssin parhaimmistoon ja AOM Douglas Nigh -palkinnon sekä Academy of
International Business -yhdistyksen parhaan tutkimusmetodin palkinnon finalistiksi.

Menetelmällä useita vahvuuksia
Digitoidut aineistot ja relaatiotietokantaa hyödyntävä lähestymistapa tuo monia hyötyjä. Menetelmä mahdollistaa perinteisen historiallisen tutkimuksen lähestymistavat, kun
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SAARA LEHMUSVAARA

Zeerim Cheung väitteli kesäkuussa 2020
Aalto-yliopistossa.

jokainen lähde on alkuperäisessä valokuvamuodossaan luettavissa ja nähtävissä tietokannassa. Samalla toteutuu menetelmällinen läpinäkyvyys, kun jokainen arkistolähde sisältää
tiedon alkuperäisestä arkistosijainnistaan ja jokainen analyyttinen konstruktio linkitetään arkistolähteisiin.
Menetelmä mahdollistaa myös laajoja yhteistyöprojekteja.
Tietokanta on skaalautuva ja helposti laajennettavissa. DIGIHIST-konsortiossa olemme esimerkiksi tehneet perusteellista vertailevaa tutkimusta Helsingin ja Tukholman pörsseistä.
Aineiston analysoiminen voi tapahtua rinnakkain ja muiden
tutkijoiden aineiston koodausta voi seurata reaaliaikaisesti,
mikä mahdollistaa analyysiprosessin nopean kehittämisen.
Menetelmä on myös erittäin tehokas sen jälkeen, kun digitointi on tehty ja tietokanta rakennettu. Aineisto on aina saatavilla kaikille tutkijoille ja tietokantaan voi luoda joustavasti
uusia analyyttisia rakenteita. Digitoituun aineistoon voi tehdä kohdistettuja hakuja sekä hyödyntää luonnollisen kielen
käsittelyyn tarkoitettuja koneoppimisen menetelmiä.

Arkistoyhteistyötä tiivistettävä
Menetelmän hyödyntämisen isoin haaste on digitoimisen ja
tietokannan rakentamisen vaatima työpanos. Monilla tutkimusryhmillä saati yksittäisillä jatko-opiskelijoilla ei ole saatavilla sen vaatimia resursseja.

Läheisempi yhteistyö arkisto-organisaatioiden kanssa mahdollistaa tehokkaamman ja laadukkaamman arkistoaineistojen hyödyntämisen. Ensimmäinen askel on yhteistyö aineistojen digitoimisessa, joka on käynnissä lähes kaikissa
arkistoissa. Tutkijoiden pitäisi aktiivisemmin ilmaista, millaiset aineistot kiinnostavat tällä hetkellä.
Toinen, tärkeämpi askel on kehittää digitoidun aineiston hyödyntämismahdollisuuksia luomalla yhdessä käyttöliittymiä ja
rajapintoja. Tässä on tärkeää jakaa tietoa siitä, millä tavoin
arkistoaineistoja halutaan hyödyntää. Käyttöliittymien pitää
mahdollistaa perinteistä historiantutkimusta ajasta ja paikasta riippumatta. Eri arkistojen digitoituja aineistoja pitää olla
mahdollista yhdistää ja analysoida usealla eri tavalla. Uudet
koneoppimisen menetelmät taas vaativat laadukasta metadataa ja rajapintoja, joiden avulla aineistoa voidaan käsitellä
eri ohjelmointikielillä.
TEKSTI: ZEERIM CHEUNG, tohtoritutkija, Jyväskylän yliopisto

Zeerim Cheung: Analytically Structured History Approach Using a Relational Database – Essays on the Historical Embeddedness of Strategy Formulation. Verkossa:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-3938-1
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PIETARIN TYKISTÖMUSEO

Haminan linnoituksen piirros vuodelta 1811.

Suomalaisten linnoitusten
karttoja löytyy Pietarin
tykistömuseosta
Pietarin tykistömuseon teknisten piirrosten kokoelmassa on yli sata karttaa ja pohjapiirrosta, jotka esittävät vanhoja suomalaisia linnoituksia ja kaupunkeja.

KARTTOJA, POHJAPIIRROKSIA JA TEKNISIÄ PIIRUSTUKSIA käytetään laajasti tieteen ja kulttuurin parissa muun
muassa tietokonemallintamiseen, multimedianäyttelyjen tekemiseen sekä kulttuuri- ja lähdetutkimuksessa.
Yksi tärkeimmistä tekijöistä kartografisten arkistolähteiden
hyödyntämisessä on laajasti ja helposti saatava tieto olemassa olevista asiakirjoista. Usein tällainen tieto on erinäisistä syistä tutkijoiden ulottumattomissa. Haluan tällä artikkelilla kantaa oman korteni kekoon ja valaista historiallisia
lähdekokoelmia, jotka saattavat kiinnostaa tutkijoita.

Pietarin tykistömuseossa, joka on Venäjän suurin sotamuseo, on laajan sotahistoriallisen museon kokoelman lisäksi
asiakirjakokoelma, joka on muodostunut tykistöviraston toiminnasta 1600–1900-luvuilla. Tykistömuseon asiakirjakokoelma (tieteellinen arkisto) käsittää yli 220 000 arkistoyksikköä.
Esittelin museon tieteellisen arkiston fondeja lehden sivuilla lyhyesti jo aiemmin (kts. Akti 1/2017, s. 22), joten keskityn nyt fondiin 27, joka on teknisten piirrosten kokoelma. Se
sisältää erilaisia kuvallisia lähteitä alkaen 1600-luvun aseiden ja kellojen piirroksista aina 1900-luvun alun linnoitusten
ja kaupunkien karttoihin ja pohjapiirroksiin. Monissa asiakir-
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PIETARIN TYKISTÖMUSEO

joissa on sotaministerien, korkea-arvoisten tykistöupseerien, keisariperheen tai tunnettujen aseseppien ja arkkitehtien allekirjoituksia.

Asiakirjat pääosin 1800-luvulta
Arkiston työntekijät ovat tutkimuksissaan löytäneet ja määritelleet fondista yli sata karttaa ja pohjapiirrosta, jotka esittävät Venäjälle kuuluneella Suomen alueella olleita linnoituksia
ja kaupunkeja (Bomarsund, Viapori, Lappeenranta, Viipuri,
Hanko, Helsinki, Käkisalmi, Ruotsinsalmi, Svartholm). Lähes
kaikki asiakirjat ovat 1800-luvun ensimmäiseltä puoliskolta.
Kokoelman varhaisempaa aikaa edustaa Viipurin kaupungin
kartan osa vuodelta 1776. Kartat ja pohjapiirrokset on tehty tussilla enimmäkseen Whatman-paperille ja joskus harvoin verge-paperille. Jotkin asiakirjat on väritetty akvarelleilla.
Piirrokset ja kartat teettäneen viraston erityisalasta (tykistödepartementti, tykistön päähallinto) johtuen pääpaino niitä
luodessa on ollut tykkien, tykistöviraston rakennusten ja linnoitusten erityispiirteiden kuvaamisessa. Joissain tapauksissa kuten Viaporin linnoitusten piirrosten sarjassa on kuvattu
erityisen tarkasti linnoituksen profiili sekä tykistöön liittyvien rakennusten pohjapiirrokset ja profiilit (varastot, ruutivarastot, sepänpajat, asevarikot).

Myös arkkitehtuuria ja maisemaa
Vaikka asiakirjojen pääpaino onkin tykistöasioissa, osa niistä on lisäksi paikkojen ja linnoitusten arkkitehtonisia ja maisemallisia lähteitä, sillä ne sisältävät kuvia ja selityksiä myös
siviilirakennuksista.
Tällaisia ovat erityisesti Viipurin, Käkisalmen, Svartholman,
Haminan ja Lappeenrannan linnoitusten sekä Ruotsinsalmen
sataman yleissuunnitelmat, joihin on merkitty muun muassa kirkkojen, raatihuoneiden, komendantin talon ja kasarmien sijainti. Monissa kartoissa on merkittynä mittakaava
ja tuuliruusu, joiden avulla on mahdollista orientoitua myös
nykyaikana.

Viapori-Suomenlinna
– kolmen valtakunnan
linnoitus
Ehrensvärd-Seura täyttää ensi vuonna sata vuotta ja järjestää yhdessä Kansallisarkiston kanssa näyttelykokonaisuuden ”Viapori Suomenlinna - kolmen valtakunnan linnoitus”.
Näyttely sijoittuu Helsingissä sekä Kansallisarkistoon Rauhankadulle että Suomenlinnaan.
Lisäksi teemaan liittyviä yleisötapahtumia on tarkoitus järjestää juhlavuonna sekä saarella että eri puolilla pääkaupun-

Piirrosten säilytyskaappi Pietarin tykistömuseossa.
Työ Suomen historiaa koskevien asiakirjojen löytämiseksi ja
luetteloimiseksi Tykistömuseon tieteellisestä arkistosta jatkuu. Tarkoituksena on valmistaa yhdistetty arkistoasiakirjojen katalogi, josta on hyötyä niin venäläisille kuin suomalaisille tutkijoille.
TEKSTI: VLADIMIR NIKITIN, osaston johtaja, Pietarin tykistön,
pioneeri- ja viestijoukkojen sotahistoriallisen museon arkisto
KÄÄNNÖS: EEMELI SORRI, tutkija, Kansallisarkisto

kiseutua yhteistyössä eri toimijoiden kanssa muun muassa
harrastajavoimin. Runsaan vuoden mittaiseen näyttelyproduktioon liittyy myös runsaasti kuvitettu artikkelikirja, joka
on saatavilla kahtena kaksikielisenä versiona: suomi-ruotsi
ja englanti-venäjä.
Suomenlinna on Unescon maailmanperintökohde ja maamme suosituin matkailukohde. Sen moninaiset vaiheet ulottuvat Ruotsin ajasta venäläiseen kauteen ja itsenäisen
Suomen vuosiin tavalla, joka liittää sen kansainvälisesti
kiinnostavien autenttisten kulttuuriympäristöjen joukkoon.
Myös Helsingin kaupungin kehitykselle Suomenlinna on
tuonut omat vahvat vaikutteensa.
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Näyttely auki syyskuulle asti
Näyttelyt avataan Ehrensvärd-Seuran juhlapäivänä 12.5.2021
yhtä aikaa Kansallisarkistossa ja Suomenlinnassa, ja ne ovat
auki syyskuuhun 2022 saakka. Pitkä aukioloaika huomioi
useita Suomenlinnan historiaan liittyviä juhlan aiheita vuosina 2021–22, kuten henkilöitä ja organisaatioiden juhlavuosia.
Esimerkiksi Suomenlinnassa ja Ruotsissa toimineen laivanrakentajan, amiraali Fredrik Henrik af Chapmanin syntymästä tulee syyskuussa 2021 kuluneeksi 300 vuotta.
Helsingissä ja Suomenlinnassa järjestetään 20.–22.8.2021
juhlaviikonloppu, johon sisältyy muun muassa ruotsalaisen
sota-aluksen suorittama laivastovierailu Suomenlinnaan.
Toiveissa on myös maailman toiseksi suurimman koulu-

purjealuksen, venäläisen Kruzenshternin vierailu Helsinkiin.
Suomen laivasto ja Merisotakoulu vastaavat edellisestä vierailusta ja Helsingin kaupunki isännöi jälkimmäistä.
Näyttelyssä esiteltävät asiakirjat ja esineistö kootaan pääasiallisesti Kansallisarkiston kokoelmista sekä Ruotsin ja Venäjän museoista ja arkistoista. Tiedossa on takuuvarmasti paljon kiinnostavaa asiaa ja upeaa nähtävää kuninkaallisesta
laivastosta, laivanrakennusperinteestä, merellisistä sotataidoista, kuninkaista, aluksista, venäläisistä vaikuttajasuvuista ja elämästä pääkaupungin kupeessa, unohtamatta rakkautta ja romantiikkaa.
TEKSTI: ANNE WILENIUS, kehittämispäällikkö, Kansallisarkisto

Viapori venäläisissä arkistoissa
Viaporista ja sen merkityksestä Suomelle on kirjoitettu useita teoksia. Kronstadtin, Tallinnan ja Viaporin linnoitukset tunnetaan keskeisestä roolistaan Suomenlahden puolustuksessa. Ei ole sattumaa, että Venäjä ja Ruotsi taistelivat useasti näistä linnoituksista.
Pohjoisen Gibraltariksikin kutsutun Viaporin linnoituksen historia alkoi, kun Suomi oli vielä osa Ruotsin kuningaskuntaa. Venäläiset joukot valtasivat linnoituksen vuonna 1808, ja vuonna 1918 Viaporista taas tuli osa itsenäistä Suomea. Jokaiselta aikakaudelta on säilynyt paljon mielenkiintoisia dokumentteja niin Ruotsissa, Suomessa ja Venäjällä kuin Englannissa ja Ranskassa.
Viaporia koskevat asiakirjakokoelmat Venäjän arkistoissa sisältävät vähintään 200 000 sivua, ja arkistokokonaisuuden digitointi tuottaisi noin 270 000–280 000 otosta. Dokumentit ovat viidessä arkistossa ja muutamassa museossa. Dokumentit ovat:
1.

Karttoja, piirustuksia ja suunnitelmia Sveaborgin/Viaporin rakentamisesta.

2.

Dokumentteja, joissa kerrotaan Venäjän armeijan eri osastoista ja niiden oleskelusta Viaporissa. 		
Linnoitus sijaitsi Suomen suuriruhtinaskunnan alueella, mutta vastasi suoraan Venäjän keisarikunnalle.

3.

Linnoituksen sotilashenkilöstön luetteloja ja palkkalistoja sekä lääketieteellisiä dokumentteja.

4.

Sotilashenkilöstön palvelussuhteita koskevia dokumentteja.

5.

Viaporin linnoituksen santarmien dokumentteja.

TEKSTI: DMITRI FROLOV, kehittämispäällikkö, Kansallisarkisto

AKTI 2/2020

Kolme tarinaa
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura SKS on julkaissut tänä syksynä kolme tietoteosta, joiden
lähdeaineistona on käytetty runsaasti Kansallisarkiston kokoelmien asiakirjoja.

SKS JA KANSALLISARKISTO järjestivät syyskuussa yhteisen julkistamistilaisuuden kolmesta tuoreesta, itsenäisyytemme ajan arjen tapahtumakulkuja kuvaavasta teoksesta.
Esitellyt teokset ovat mainioita esimerkkejä siitä, miten arkiston kätköihin ja oman aikansa marginaaliin jäävien ihmiskohtaloiden tapahtumakulku ansaitsee tulla kerrotuksi myöhemmillekin sukupolville. Tietokirjailija ja laadukas taustatyö
saa mykätkin lähteet puhumaan ja elämään myös omassa
ajassamme.
Eero Haapasen ”Pako yli Suomenlahden”, Susan Heikkisen ”Pullopostia Seilin saarelta” ja Raija Ylönen-Peltosen
”Vain sodassa kuollut mies” ilmestyivät alkusyksyllä 2020.
Kansallisarkiston vanhassa tutkijasalissa kirjailijoita haastatteli toimittaja Kalle Haatanen. Tilaisuuden yhteydessä oli
myös mahdollisuus tutustua kirjoissa käytettyihin alkuperäisiin lähteisiin esimerkein.

Pakolaisten salakuljetusta
Eero Haapasen teos ”Pako yli Suomenlahden. Ihmissalakuljetus Virosta Suomeen 1940–1944” kuvaa toisen maailmansodan aikaa Virossa Saksan ja Neuvostoliiton miehitystä pelkäävien ihmisten näkökulmasta. Pakolaisvirran ja
pienten veneiden määränpäänä oli Suomen rannikko ja erityisesti Helsingin itäinen saaristo.

Talvisodan pimeällä puolella
”Vain sodassa kuollut mies” on Kansallisarkistossa ylitarkastajana työskentelevän Raija Ylönen-Peltosen kertoma autenttiseen sotilaan kohtaloon perustuva tarina talvisodan pimeästä puolesta ilman sodan sankaritarinaa. Koskettavinta on
lukea, että kaikki taisteluihin osallistuneet eivät olleet samanarvoisia kuolemankaan edessä.
Lähteinä on käytetty laajasti muun muassa entisen Sota-arkiston kokoelmiin kuuluneita asiakirjoja, Valtiollisen poliisin arkistoa sekä muita kokoelmia (ml. henkikirjat, tuomiokuntien
arkistot). Haastattelussa tekijä korosti, että usein vähäisetkin puutteet asiakirjan merkintätavoissa tai muu poikkeava
dokumentointi tai kokonaisen merkinnän – esimerkiksi allekirjoituksen – puuttuminen saa ammattilaisen pohtimaan tapahtumien todellista kulkua. ”Työminä” ei näin irrota otettaan vapaa-ajallakaan.

Mielisairaalasaaren karu arki
”Pullopostia Seilin saarelta. Potilas numero 43”, jonka Susan
Heikkinen on koostanut kirjaksi metsästä vuonna 2010 löytyneen asiakirjakätkön, laajojen henkilöhaastattelujen ja aiempien tutkimustensa perusteella, on vähempiosaisen kansanosan vahva tarina 1900-luvun alusta sodan jälkeisiin vuosiin.
Kirja ei jätä mielisairaaloissa vietettyjen vuosien sisältöä arvailujen varaan.

SARI HÄKKINEN

Järjestelmän toimivuus perustui Haapasen mukaan ammattimaiseen otteeseen ja suurien rahasummien liikutteluun,
kulkureitistön rakenne oli lähes sama kuin entiset pirtun salakuljetusreitit. Lähteinä kirjassa on käytetty muun muassa

Helsingin poliisilaitoksen arkistoa, Helsingin raastuvanoikeuden arkistoa, Etsivän keskuspoliisin/Valpon arkistoa ja Vilho
Helasen kokoelmaa.

Tietokirja kuvaa hyvin myös historialähteisiin pohjautuvan tutkimus- ja kirjoitusprosessien pitkäjänteisyyttä sekä yllättävien sattumien roolia hankkeiden edistäjinä. Lähteinä Susan Heikkinen on
käyttänyt Kansallisarkiston kokoelmista yhteensä
28 eri toimipaikassa säilytettäviä arkistoja, muun
muassa Turun toimipaikassa säilytettäviä Seilin
sairaalan ja Turun lääninvankilan arkistoja.
TEKSTI: ANNE WILENIUS, kehittämispäällikkö,
Kansallisarkisto

Toimittaja Kalle Haatanen (kuvassa keskellä) haastatteli Raija YlönenPeltosta ja Eero Haapasta Kansallisarkistossa järjestetyssä tilaisuudessa. Susan Heikkinen osallistui haastatteluun etänä.
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Tuomiokirjahaku avaa
uusia mahdollisuuksia
tutkimukselle

KANSALLISARKISTO

Kaunista mutta kryptistä käsialaa Suur-Savon tuomiokunnan renovoitujen tuomiokirjojen ilmoitusasioiden pöytäkirjoista
vuosilta 1827–1830.

Kansallisarkisto tuo käsin kirjoitetut aineistot entistä laajemmin saataville automaattisen
tekstintunnistuksen avulla. Tuomiokirjahaku-verkkopalvelu tarjoaa 1800-luvun tuomiokirjoja
koneluetussa muodossa.
UUSI TUOMIOKIRJAHAKU-PALVELU sisältää reilut miljoona sivua digitoitua ja koneluettua, alun perin käsin kirjoitettua tuomiokirja-aineistoa. Verkkopalvelussa näitä aineistoja
on mahdollista selata ja tehdä niihin Google-tyyppisiä sanahakuja. Tuomiokirjahaku-sivustolle on myös tuotu hakua helpottavia toimintoja, kuten hakutermilistauksia sekä karttoja,
jotka selventävät tuomiokuntajakoa eri aikoina. Palvelu löytyy osoitteesta https://tuomiokirjat.narc.fi/.

Tuomiokirjahaku on konkreettinen esimerkki Kansallisarkiston strategisesta tavoitteesta helpottaa tiedon löytämistä tekoälyä hyödyntäen. Kansallisarkisto osallistui vuosina
2016−2019 käynnissä olleeseen READ-hankkeeseen, joka
kehitti käsin kirjoitetun aineiston tekstintunnistusta ja edisti digitoitujen historiallisten aineistojen käyttöä. Euroopan
unionilta rahoitusta saaneessa hankkeessa oli mukana 14
organisaatiota – eurooppalaisia arkistoja, yliopistoja ja tutkimuslaitoksia.
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Työtä on jatkettu hankkeen jälkeenkin. Vuonna 2019 Kansallisarkistossa oli käynnissä opetus- ja kulttuuriministeriön
rahoittama READ-käyttöönottoprojekti, jonka parissa käsin
kirjoitetun tekstin tunnistaminen nivottiin osaksi Kansallisarkiston toimintaa.

ti digitoitu ja sen ominaisuudet täytyy kartoittaa. Aineistosta valikoidaan sitä mahdollisimman hyvin edustava opetusaineisto, jonka perusteella luodaan malli, joka opettaa tekoälyä
lukemaan tietynlaista käsialaa. Opetusaineiston tuottaminen
on prosessin aikaa vievimpiä vaiheita.

Aineistona renovoidut tuomiokirjat

Vuoden 2019 käyttöönottoprojektissa tuotettiin yhteensä
yli 2 000 sivua opetusaineistoa, jonka perusteella luodulla mallilla on luettu Tuomiokirjahaussa olevat aineistot. Opetusaineistoa tehdään käytännössä kirjoittamalla puhtaaksi
opetusaineistoon valittua tekstiä. Vanhojen käsialojen osaaminen on tärkeää tässä vaiheessa työtä. Mitä enemmän aineistoa litteroidaan, sitä parempi tunnistustarkkuus mallille saadaan.

Tuomiokirjahaku-palvelussa on tarjolla kihlakunnanoikeuksien ilmoitusasioiden pöytäkirjoja pääasiassa 1800-luvulta. Aineistot edustavat renovoituja tuomiokirjoja eli ne ovat Turun
hovioikeudelle tarkistettavaksi lähetettyjä ja puhtaaksikirjoitettuja kaksoiskappaleita alkuperäisistä alioikeuksien konseptituomiokirjoista. Käytäntö alkoi vuonna 1623, kun Turun
hovioikeus perustettiin, ja jatkui jopa 1970-luvulle.
Renovoidut tuomiokirjat ovat yksi Kansallisarkiston suurimmista ja kattavimmista kokoelmista. Aineistoa on myös
laajasti digitoitu, mikä oli edellytyksenä niiden valintaan
ensimmäiseksi koneluetuksi aineistoksi. Renovoitujen tuomiokirjojen sarja on niin suuri, että myös sen sisällä oli tehtävä valintaa. Se kohdistui vuosien 1809−1870 ilmoitusasioiden pöytäkirjoihin.
Tuomiokirjat jaettiin 1800-luvulla kahteen sarjaan, ilmoitusasioihin ja varsinaisasioihin. Ilmoitusasioiden pöytäkirjoissa
käsitellään lainhuutoja, kiinnityksiä, holhousasioita ja avioehtoja. Ne tarjoavat runsaasti tietoa sekä sukututkimuksen
tarpeisiin että sosiaali- ja kulttuurihistorian tutkimukseen.

Haasteena monenlaiset käsialat
Tekstintunnistuksen kannalta 1800-luvun ilmoitusasioiden
pöytäkirjat ovat ominaisuuksiltaan tarpeeksi yhdenmukainen mutta kuitenkin monipuolinen aineisto. Kieleltään ne
ovat pääosin ruotsia, mutta myös suomea on käytetty jonkin verran.
Haasteita ovat tuoneet esimerkiksi aineistossa esiintyvät
monenlaiset käsialat. Kirjureiden käsialat ovat hyvinkin erilaisia, ja ne vaihtelevat huomattavasti ajan ja paikan mukaan.
1800-luvun alkupuolen käsiala saattaa muistuttaa 1700-luvulla käytössä ollutta kirjoitustyyliä, kun taas 1800-luvun jälkipuoliskon käsiala voi näyttää enemmän meille tutulta kaunokirjoitukselta.
Tuomiokirjahaku-palvelun aineistoa täydennetään jatkossa
muun muassa 1800-luvun varsinaisasioiden pöytäkirjoilla
sekä laajennetaan ajallisesti. Parhaillaan kehitetään vuosien
1880−1918 käsialoja lukevaa mallia. Renovoitujen tuomiokirjojen laajasta kokoelmasta riittää mielenkiintoista aineistoa
lisättäväksi palveluun, esimerkiksi kaupunkien raastuvanoikeuksien tuomiokirjat.

Työskentely tapahtuu READ-hankkeen parissa rakennetulla Transkribus-ohjelmalla. Internetistä ladattava Transkribus
on kaikkien kiinnostuneiden vapaasti käytettävissä. Nykyisin sitä hallinnoi ja kehittää READ-COOP-osuuskunta, joka
jatkaa READ-hankkeen parissa tehtyä työtä. Kansallisarkisto
on tehnyt tiivistä yhteistyötä osuuskunnan kanssa. READosuuskunta on vastannut koneluettavien aineistojen prosessoinnista, indeksoinnista ja Tuomiokirjahaku-palvelun teknisestä toteuttamisesta. Kansallisarkiston Tuomiokirjahaku on
ensimmäisiä julkisia palveluja, jossa käytetään osuuskunnan
tarjoamaa teknologiaa.

HTR- ja KWS-teknologiat apuna
Tuomiokirjahaussa käytetään automaattisen tekstintunnistuksen teknologioita, jotka erottavat sen niin sanotusta tavallisesta tekstihausta. HTR-teknologia (handwritten text
recognition) perustuu kognitiiviseen tekoälyyn ja opetusaineiston perusteella kehitettyyn tekstintunnistusmalliin, joka
antaa tekstissä esiintyville merkeille todennäköisyysarvoja.
KWS-teknologia (key word spotting), jota käytetään hakujen tekemiseen, palauttaa hakuja näihin todennäköisyysarvoihin perustuen.
Tekstintunnistuksen teknologiat eivät ole virheettömiä. Tuomiokirjahakua selatessa huomaa selvästi, kuinka jotkin käsialat ovat tekoälylle toisia helpompia lukea, ja kuinka toisiin
sivuihin jää enemmän virheitä. Kaikki palvelussa olevat aineistot ovat tekoälyn lukemia, eikä niitä ole jälkikäteen muokattu. Hakutulokseksi voi saada myös muita kuin haettuja
sanoja, sillä KWS-haku palauttaa myös vaihtoehdot, jotka
eivät ole sataprosenttisella varmuudella haettu sana. Tämä
kuitenkin auttaa löytämään tietoa myös sellaisilta sivuilta,
joissa transkriptio on virheellisempi. Konelukemisen mahdollistava teknologia kehittyy jatkuvasti ja nopeasti, joten
tulevaisuudessa voidaan odottaa entistä parempia tekoälyn
lukemia aineistoja.
TEKSTI: SANNA JOSKA, tutkija, Kansallisarkisto

Käsin kirjoitetusta koneluetuksi
Käsin kirjoitetun aineiston saaminen koneluettuun muotoon
on monipolvinen prosessi. Aineiston täytyy olla laadukkaas-
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TENHO KOKKOSEN KOTIALBUMI

Arkistouralla
Arkistouralla-palstalla on esitelty eri organisaatioissa toimivia arkistoalan ammattilaisia. Tässä
Aktin viimeiseksi jäävässä numerossa työstään kertoo Tenho Kokkonen,
joka työskentelee erityissuunnittelijana Suomen suurimmassa kunnallisessa keskusarkistossa, Helsingin
kaupunginarkistossa.

Digiä etänä
KUINKA KASVOIT ARKISTOALAN AMMATTILAISEKSI?
Kuten moni muukin arkistoalan ammattilainen, olen peruskoulutukseltani historioitsija. Valmistuin Turun yliopistosta
vuonna 2003. Vuosituhannen vaihteessa Kirsi Vainio-Korhonen piti historian laitoksella innostavan ja mielenkiintoisen arkistokurssin, joka oli käänteentekevä ammatillisen
suuntautumiseni kannalta: sen seurauksena päädyin tekemään arkistoalan töitä ja suorittamaan arkistonhoitotutkintoa Kansallisarkistoon. Myöhemmin suoritin myös ylemmän
arkistotutkinnon, ja viimeisimpänä tradenomin (YAMK) tutkinnon Mikkelissä sähköisen asioinnin ja arkistoinnin koulutuksessa.
Ensimmäinen pidempiaikainen arkistoalan työpaikkani oli Ilmatieteen laitoksen arkistossa, ja olin sitten vuosina 2004–
2008 Lääkelaitoksen arkistonhoitajana. Tammikuussa 2009
siirryin Metsähallitukseen asiakirjahallinnon tehtäviin. Olin
siellä eräänlainen arkistoalan sekatyömies: vastasin laitoksen päätearkistosta ja aluearkistojen toiminnan ohjauksesta,
hoidin osan kirjaamiseen liittyvistä tehtävistä ja suunnittelin
asianhallintajärjestelmän uudistamista. Työmäärä oli melkoinen ja priorisointia tarvittiin välillä vahvasti.
Vuonna 2013 aloitin Päivälehden arkistossa tutkijana ja tuossa tehtävässä saatoin keskittyä välillä historiallisen arkiston
hoitamiseen. Sanoma-konsernin arkistot osoittautuivat varsin kiinnostaviksi ja laaja-alaisiksi, yhtiössä on säilytetty aineistoja pieteetillä. Vuonna 2019 siirryin nykyisen työnantajani palvelukseen.
MILLAISIA TYÖTEHTÄVIÄ PÄIVÄÄSI KUULUU?
Tällä hetkellä työtehtäväni liittyvät digitaalisiin aineistoihin,
sillä toimin kaupunkiyhteisen digitaalisen säilytysjärjestel-

män hankkeen vetäjänä Helsingin kaupungilla. Hanketta ehdittiin aloitella yhteisillä palavereilla, mutta yli puolen vuoden ajan kaikki työpajat ja kokoukset on toteutettu verkossa.
Mielestäni olemme onnistuneet tässä muutoksessa varsin
hyvin. Kun kalenterissa ei ole kokouksia, valmistelen hankkeeseen liittyviä dokumentteja.
MITÄ POHDIT PALJON JUURI NYT?
Moni iso kuntasektorin toimija on viime vuosina jo toteuttanut digitaalisen säilytysjärjestelmän hankinnan, sillä julkishallinnon yhteistä säilytysratkaisua ei ole toistaiseksi tarjolla.
Digitaalisia aineistoja kertyy kaiken aikaa ja niiden pitkäaikaissäilytys on tärkeää turvata huolehtimalla, että keskeiset
tietoaineistot saadaan varmistettuun ympäristöön ja tarvittaessa ne saadaan muunnettua pitkäaikaissäilytykseen soveltuvaan metatietorakenteeseen ja soveltuviin tiedostoformaatteihin.
ONKO DIGI UHKA VAI MAHDOLLISUUS?
Digi on molempia, mutta ehdottomasti enemmän mahdollisuus kuin uhka. Koskaan aiemmin ihmiskunnan historiassa
ei tutkijoilla ja muilla asiakirjallisesta kulttuuriperinnöstä kiinnostuneilla ole ollut mahdollisuutta tarkastella omalta päätteeltään käsin niin suurta määrää asiakirjallista tietoaineistoa
kuin nykyisin. Uhkakuvista keskeisimpiä ovat ilman muuta tietoturvaan ja -suojaan liittyvät kysymykset, vahingolliset tietovuodot sekä tiedon väärinkäyttöön liittyvät tapaukset, joilta organisaatiot toki pyrkivät jatkuvasti suojautumaan.
MITEN LATAAT AKKUSI?
Klassinen musiikki, kirkkomusiikki, kirjallisuus, kuntourheilu,
kävelyretket. Näin koronaepidemian aikana olen huomannut,
että riittävä uni ja unen laatu on myös tärkeää, ja erityisesti
etätöissä on hyvä pitää selkeä ero työajan ja muun ajan välillä. Se edistää niin henkistä kuin fyysistäkin palautumista.
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Arkistolöytöjä
Palstalla esitellään arkistojen kätköistä
löytyneitä kuriositeetteja.

Maanvuokratilasto 1912 		
auttaa torpparien jäljille
SUOMESSA KESKUSTELTIIN 1900-luvun alussa paljon
torpparikysymyksestä. Torppia oli 1700-luvulta lähtien syntynyt niin paljon, että vuosisadan alkuun tultaessa niitä oli
melkein 70 000. Torppa tarjosi torpparille asunnon ja elinkeinon ja vuokranantajalle lisää työvoimaa. Torpparilaitos vastasi
kysyntään, sillä väkiluvun kasvaessa torppien määrä lisääntyi
enemmän kuin talojen. Vuokratilojen epävarmuus politisoi
torpparilaitoksen 1900-luvun alussa ja asiaan pyrittiin puuttumaan lainsäädännöllä ja olosuhteita tutkimalla.
Vuoden 1909 lain perusteella kuntiin perustettiin maanvuokralautakunnat, jotka tarkastivat torppia ja muita vuokra-alueita sekä valvoivat sopimusten lainvoimaisuutta. Lisätietoa
vuokraoloista haettiin aloittamalla Maanvuokratilasto vuonna
1912. Se koottiin painetuille vihoille, joiden tiedot oli systematisoitu, ja maanvuokralautakunta keräsi ne. Vihot päätyivät Asutushallituksen ja sittemmin Tiken haltuun. Ne luovutettiin vuonna 2015 Kansallisarkistoon ja liitettiin ASO:n
(Maatalousministeriön asutusasiainosasto) arkistoon Hämeenlinnassa.
Torpparitutkijat tietävät, kuinka hankalaa torpan jäljille on
päästä. Nämä vihot ovat erinomainen lähtökohta.

rahavuokra ja muut). Näitä arvoja voi vertailla tilastoon, joka
julkaistiin vuonna 1916 nimellä ”Maanvuokraolot Suomessa v. 1912”.
Oheisen kuvan ”torpan vanhukset” Fredrik ja Manda
Kansanen löytyivät helposti tästä aineistosta (Sääksmäki, Rantoon vuokrapiiri). Tilaston mukaan Fredrik oli vuokralla Rytiälän kylässä Emil Konstbergilla. Sopimus oli tehty kirjallisena vuonna 1884. Vuokra oli 40 mk rahaa ja kuusi
miestyöpäivää. Näiden tietojen perusteella muualta selviää, että Kansanen lunasti Tolkki-nimisen torppansa vuonna
1919. Manda kuoli vuonna 1927 ja Fredrik vuonna 1931, lähes 90-vuotiaana.
Vihot voi tilata käyttöön kirjoittamalla Astia-tilauspalveluun
ASO Bva. Lisää asiakirjoja kannattaa etsiä kuntien arkistoista
(maanvuokralautakunnat ym.) sekä Kansallisarkistosta (varsinkin tuomiokuntien arkistot). Myös uusi Tuomiokirjahaku
on erinomainen lisä torpparitutkimukseen, varsinkin, jos sinne lähitulevaisuudessa saadaan ns. varsinaisasioita.
TEKSTI: JUHO MATTILA, tutkija, Kansallisarkisto
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Vihot on järjestetty lääneittäin ja kunnittain. Yhdessä kunnassa saattoi olla useita maanvuokrapiirejä, ja jokainen piiri
on tehnyt oman vihkonsa. Oikean kylän löytämiseksi joutuu
yleensä selaamaan useampia vihkoja. Kylän kohdalla luetellaan talon numero ja vuokraajan nimi sekä vuokra-alueen laatu (torppa, mäkitupa). Torpan nimeä ei yleensä ole merkitty. Taulukko kertoo vuokraajan vuositulot sekä muusta kuin
maanviljelyksestä saadut tulot.
Seuraavaksi luetellaan vuokrasopimuksen tekoajankohta ja
pituus sekä se, onko sopimus kirjallinen vai suullinen. Tämä
on tutkijalle tärkeä tieto. Torpansopimuksia etsitään välillä
suurella vaivalla tuomiokuntien kiinnitysasioista. Vain kirjallisen sopimuksen sai kiinnittää, joten suullista sopimusta
on turha hakea. Kirjallisesta sopimuksesta pitäisi olla kopio
maanvuokralautakunnan arkistossa. Niitä säilyttävät kunnat,
muutamin poikkeuksin.
Tilasto kuvailee torpan koon ja oikeudet (metsät, vedet, laitumet). Maanvuokra on selitetty eri sarakkeina (päivätyöt,

Fredrik ja Manda Kansanen sekä nimeämätön lapsi.
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