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GENERALDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Jussi Nuorteva

ANPASSNINGENS ÅR

Arkivverkets uppdrag är att bevara det dokumentära kulturarvet och främja dess tillgänglighet. Verket tar varje år emot kilometervis av pappersdokument av olika myndigheter för varaktig förvaring. Detta innebär att arkivverket förvarar det dokumentära
arvet för hela den statliga förvaltningens del.
Detta värdefulla arbete för kommande generationer kräver dock resurser.
År 2013 innebar för arkivverket kraftfull anpassning av funktionerna som en följd av minskade personalresurser och hårda
budgetnedskärningar. Utöver det grundläggande arbetet i anslutning till revideringen av arkivlagen beredde arkivverket på
begäran av undervisnings- och kulturministeriet ett strikt anpassningsprogram.
”Vi upplevde utmaningarna i samband med anpassningsprogrammet som orimligt hårda. Vi har upprepade gånger gjort klart
för ministeriet att fastighetsutgifterna i sig står för över 40 procent av arkivverkets utgifter, och att våra löne- och verksamhetsutgifter är ytterst knappa. Man har dock inte reagerat på detta på ministeriet. Vi är uppriktigt oroade över hur vi ska klara
våra lagstadgade uppdrag då våra medel skärs ned år efter år” konstaterar arkivverkets generaldirektör Jussi Nuorteva.
FRUKTBART RYSSLANDSAMARBETE
Riksarkivet och Ryska historiska sällskapet avtalade om samarbete genom att underteckna ett samförståndsavtal.
Samförståndsavtalet är det första samarbetsdokumentet med en utländsk partner för Ryska historiska sällskapet. Avtalet ska
främja diskussionen om anknytningspunkterna i Finlands och Rysslands historia samt stödja utbytet av dokument och ordnandet av utställningar, sammankomster och andra evenemang.
”Avtalet har tydligt bidragit till vårt redan fungerande och aktiva samarbete med arkiven i Ryssland,” berättar generaldirektör
Nuorteva.
STEDINGK-SLÄKTENS ARKIV VÄCKTE INTRESSE
Riksarkivet införskaffade vid årsskiftet 2012–2013 det unikt värdefulla Stedingk-släktens arkiv från Sverige. Arkivet digitaliserades i Sverige och levererades efter detta till Riksarkivet.
”Dokumentmaterialet fick synnerligen stor uppmärksamhet i offentligheten, och intresset för att använda materialet i forskningssyfte har varit stort”, säger generaldirektören och konstaterar vidare, att det nationella intresset för att införskaffa arkivet
snabbt uppstod. På samma vis var det lätt att erhålla den synnerligen betydande finansieringen.
Arkivet innehåller Sveriges sista fältmarskalk och Rysslandsändebudet Curt von Stedingks (1746–1837) dokument, bland
annat ett par hundra privata brev till Gustav III. I arkivet ingår även Savolaxbrigadens arkiv som totalt omfattar 14 mappar.
Det närapå outforskade släktarkivet ger nya uppgifter om Finland och Sverige i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet.
UTSTÄLLNINGSSAMARBETE GER SYNLIGHET
Utställningsverksamheten var än en gång glädjande aktiv och åtnjöt stor uppmärksamhet.
Utställningen Storfurstendömet Finlands framtida wälgång – Lantdagen 1863–1864 skildrade parlamentarismens födsel i Finland
och utställningen Från observation till karta skildrade för sin del den mångsidiga kartografin i Finland redan på 1600-talet.
Utställningen som innehöll rekordmånga gamla kartor och presenterade finländsk kartografi samlade även internationell publik.
”Vi samarbetade med gott resultat med såväl riksdagen som Lantmäteriverket för utställningarnas del. I och med utställningarna
når vi flera centrala finländska beslutsfattargrupper samt nya kunder som bekantar sig med arkivverket och vår verksamhet,”
gläder sig generaldirektören.

PERSONALEN

Anitta Hämäläinen

PERSONALEN UPPSKATTAR ARKIVVERKET
SOM EN FLEXIBEL ARBETSGIVARE
Undervisnings- och kulturministeriet gav arkivverkets ledning i uppdrag att utarbeta ett anpassningsprogram för åren 2013–2018.
Med andra ord var uppdraget att utreda hur verket ämnar anpassa sin verksamhet i förhållande till nedskärningarna i anslagen.
Det färdiga programmet fokuserade på att trygga verkets kärnfunktioner och utförandet av dess lagstadgade uppdrag.
”Eftersom över 40 procent av arkivverkets utgifter är fastighetsutgifter, och de kommer att uppgå till 50 procent år 2018, är
våra verksamhetsutgifter ytterst små, och nedskärningarna påverkar oundvikligen lönerna” konstaterar förvaltningsdirektör
Anitta Hämäläinen.
Man klarade dock år 2013 tack vare avgiftsbelagda organiseringsprojekt.
Arbetet med arkivlagen inleddes för sin del under ledning av undervisnings- och kulturministeriet. Arbetsgruppen färdigställde
i slutet av året en mellanrapport.
De minskade anslagen påverkar även för sin del arkivlagens utformning.
”Den nuvarande arkivlagen är utarbetad under förra århundradet – en tid då man inte kunde föreställa sig det digitala samhällets
utmaningar och hur de inverkar på arkivverkets verksamhet, arkivering och dokumentförvaltning som helhet”, konstaterar
generaldirektör Hämäläinen.
ÖKAD NÖJDHET
Trots de minskade resurserna är arkivverkets anställda allt nöjdare med sin arbetsgivare. Välbefinnande i arbetet understöddes
bland annat med Smartum-motions- och kultursedlar till personalen. Åtta anställda deltog i Aslak-rehabilitering.
Arbetstillfredsställelsebarometern mäter tillfredsställelse och ork bland personalen. Resultaten från 2013 visade på en viss
förbättring jämfört med föregående undersökning. Arkivverket fick i synnerhet beröm för arbetsatmosfären och samarbetet,
ledningen samt arbetets innehåll och utmaningar. Minst nöjda var man med lönen och stödet för utveckling.
Även arkivverkets CAF-självutvärdering visade på en ökning på de undersökta delområdena jämfört med föregående mätning.
”Även i övrigt karaktäriserades året av aktivitet. Personalprogrammet och -planen färdigställdes och modellen för tidigt stöd
samt anvisningen för distansarbete togs i bruk. Arbetsordningarna och Riksarkivets ledningssystem förnyades och förberedelserna för Kieku-projektet inleddes”, sammanfattar förvaltningsdirektör Anitta Hämäläinen.

PERSONALEN I SIFFROR
> Antalet fast anställda uppgår till 204 personer, det totala antalet
anställda är 240
> Kvinnorna utgör 61,25 procent och männen 38,75 procent av
> Medelåldern är 49,1
> Sjukfrånvaron uppgick till i genomsnitt 7,5 arbetsdagar

INFORMATIONSSERVICEN

Jarno Linnolahti

INFORMATIONSSERVICEN ANVÄNDS
ALLT OFTARE PÅ HEMDATORN
Möjligheterna att beställa dokument och dokumentkopior i arkivverkets webbtjänst Astia utökades.
I och utvecklingen inom webbtjänsten ökade antalet beställningar av stamkort och övriga persondokument inom försvarsförvaltningen under året med 35 procent. Av samtliga beställningar av stamkort och övriga persondokument inom försvarsförvaltningen gjordes 75 procent i Astia.
”I informationsservicen ser man omedelbart effekterna av publicitet. Då tv-programmet Halv sju tog upp stamkort, hade 250
stamkortbeställningar inkommit till forskarservicen följande morgon”, berättar arkivråd Jarno Linnolahti.
LAGSTADGADE UPPDRAG PRIORITERADES
Utredningsservicens fokus låg i allt högre grad på att enbart producera de lagstadgade utredningstjänsterna.
Öppettiderna förkortades och gjordes enhetliga inom verket som helhet, för att kunna trygga informationsservicens mest
centrala funktioner med de allt knappare resurserna. Fokus låg inom informationsservicen på offentligrättsliga utredningar
och tryggande av forskarsalstjänster under tjänstetid.
Jarno Linnolahti nämner att ett betydande principbeslut var att göra över hundra år gamla digitaliserade kyrkoböcker tillgängliga
i det öppna nätet. Detta blev möjligt då arkivverket hävde användningsbegränsningarna för 100–125 år gamla befolkningsregisterhandlingar. Beslutet gagnade i synnerhet släktforskare.
AKTIVA KUNDER
Arkivverkets kunder fotograferar idag i stor utsträckning det material de studerar med egen utrustning. Riksarkivet tillhandahöll
den första självbetjäningsscannern för kunder i forskarsalen på Fredsgatan.
”Denna konkreta åtgärd gav våra kunder möjlighet att göra tryckdugliga kopior i elektroniskt format. Responsen har varit
positiv”, säger arkivråd Linnolahti.

DEN HUNDRATUSENDE ASTIA-BESTÄLLNINGEN GJORDES
Forskare Elvi Ikonen vid Kymmenedalens museum gjorde fredagen den
19 april 2013 klockan 13.36 den hundratusende elektroniska beställningen i
arkivverkets beställningssystem Astia. Hon önskade läsa senatens ekonomidepartements akt från år 1873.

FORSKNINGEN

Päivi Happonen

SAMARBETE TILL GAGN FÖR FORSKNINGEN
SOM HELHET
Riksarkivets och Statistikcentralens nationella forskarservice för register- och mikromaterial valdes för vägkartan för Finlands
forskningsinfrastruktur.
Då tjänsten står klar kommer den att betydligt underlätta användningen av den offentliga förvaltningens registeruppgifter
och statistiskt mikromaterial i forskningssyfte. Samtidigt öppnar tjänsten nya möjligheter för internationellt konkurrenskraftig registerbaserad forskning.
Övriga utvecklingsprojekt med fokus på forskning fortgick aktivt. Arkivverket utarbetar permanenta identifikationskoder
för källhänvisning och praxis i anslutning till användningen av dessa. Användningen av permanenta identifikationskoder
och källhänvisningar som genererar metadata pilottestades i artiklar som publiceras elektroniskt.
”Detta gör vi uttryckligen i samarbete med forskarna”, betonar forskningschef Päivi Happonen.
Samarbetet med universiteten var livligt på flera sätt. Aktörerna inom arkivsektorn och universiteten övervägde även sätt att
ta till vara privata material i elektronisk form och använda dem i forskningssyfte.
FOKUS PÅ ELEKTRONISK FÖRVARING
Gallringspolicyn och -strategin stärktes i början av året. Dessa främjar för sin del digital förvaring, och möjliggör att en allt
större del av den offentliga förvaltningens material kan förvaras varaktigt.
Även i övrigt har arkivverket strävat efter att främja elektronisk förvaring med sina egna beslut – under året bereddes 63
gallringsbeslut, varav största delen var inriktade på elektroniskt material.
NYA INFALLSVINKLAR I UTBILDNINGEN
Arkivverkets utbud av utbildningar förändrades betydligt. För första gången genomfördes grundkursen i dokumentförvaltning och arkivfunktionen i hela landet som flerformsutbildning i form av närundervisningsdagar och nätutbildning.
På samma vis genomfördes grundkursen i elektronisk dokumentförvaltning för första gången i sin helhet som nätkurs.
”Då vi flyttar utbildningen till nätet, når vi människor på ett helt nytt sätt. Vi kommer att fortsätta på denna väg”, säger
forskningschef Happonen.
FRUKTBART ARKIVSAMARBETE MED RYSSLAND
Riksarkivet och Ryska historiska sällskapet avtalade om samarbete. Samförståndsavtalet är det första samarbetsdokumentet
med en utländsk partner för Ryska historiska sällskapet. Målet är att avtalet ska främja diskussionen om anknytningspunkterna i Finlands och Rysslands historia samt stödja utbytet av dokument och ordnandet av utställningar, sammankomster
och andra evenemang.
På detta vis fick det långa fruktsamma arkivsamarbetet en fortsättning, och under året införskaffades upp till 100 000 dokumentkopior med koppling till Finland från ryska arkiv. Användningen av materialet främjas med digitalisering och genom
att lagra materialets referensuppgifter i söksystemet för arkivverkets material.
”Forskarsamfundets behov är det centrala då vi fattar beslut om vilka material vi införskaffar”, konstaterar forskningschef
Päivi Happonen.

FORSKNINGEN

HERALDISKA NÄMNDEN
I anslutning till Riksarkivet verkar heraldiska nämnden som styr och övervakar statens, kommunernas och kyrkans heraldiska emblem.
Med dessa avses följande:
> Finlands flagga och
> myndigheternas sigill, stämplar och andra heraldiska
> städernas, landskapens och kommunernas
> kyrkans
> fritidsfarkosternas och truppenheternas
fanor och flaggor
År 2013 behandlade nämnden bland annat nya stämplar för Aalto-universitetet och Östra Finlands förvaltningsdomstol samt blasoneringen av kopian
som Jägarstiftelsen låtit skapa av den ursprungliga jägarflaggan.

MATERIALET

Jaana Kilkki

MATERIALET ALLT MER TILLGÄNGLIGT

Arkivverket publicerade en beskrivnings- och organiseringspolicy för sitt material, som för första gången definierar vad som
avses med ett organiserat arkiv.
Beskrivnings- och organiseringspolicyn är indelad i tre nivåer. I beskrivnings- och organiseringspolicyn ingår ett par stycken
mätare, utgående från vilka man fastställer på vilken nivå nya privata arkiv och övrigt osorterat material ska ordnas och
beskrivas på ett ändamålsenligt sätt.
Allt material ordnas inte med samma exakthet, eftersom detta inte är ändamålsenligt. En alltför exakt organisering har till
och med gett upphov till fördröjningar då det gäller att göra material tillgängligt för forskning.
”Den nya policyn försnabbar ordningen av material, och gör det således snabbare tillgängligt för kunderna”, konstaterar
arkivråd Jaana Kilkki.
NYA REKORD FÖR MOTTAGANDET AV MATERIAL
Arkivverket har haft ett rekordår då det gäller mottagandet av material. I första hand mottogs material från myndigheter
som lades ner i samband med förnyelsen av regionförvaltningen. Materialet ordnades som en avgiftsbelagd tjänst och fördes
över i arkivverkets ägo.
Ett exempel på den nya approachen till mottagande av material, som gynnar bägge parterna, är samarbetet med Trafi.
Även mottagandet av privata arkiv fortgick med betydande överlåtelser. Riksarkivet tog emot nobelpristagaren, president
Martti Ahtisaaris privata arkiv. Utöver detta införskaffades von Stedingk-släktens privata arkiv, som innehåller unikt material med koppling till Finlands historia från sekelskiftet 1700–1800, där den centrala personen är fältmarskalk Curt von
Stedingk.
De privata arkiven i arkivverkets ägo kartlades. Utredningen ligger till grund för beredningen av den nya införskaffningspolicyn för privata arkiv år 2014.
MÅLET ÄR ÖPPNA LÄNKADE DATA
AHAA-projektet, som förnyar arkivbeskrivningen som helhet, nådde genomföringsskedet.
”Den nya beskrivningsmodellen som utarbetas som en del av projektet förenar och harmoniserar beskrivningen med hjälp
av gemensamma ontologitjänster. Förnyelsen är ett viktigt grundläggande arbete i riktning mot öppna länkade data”, betonar arkivråd Kilkki, och nämner att även annat omfattande samarbete är under utveckling.
Inom AHAA-projektet som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet utarbetas en gemensam söktjänst för arkivverket samt fem privata arkiv som erhåller statsstöd. AHAA-tjänsten som tas i bruk år 2016 kommer att vara en unik tjänst,
även i ett internationellt perspektiv. Till tjänsten som är gemensam för flera arkiv kommer även andra arkiv än de som
deltar i projektet att kunna ansluta sig.”
DIGITALISERINGEN FORTSKRED I FORM AV PROJEKT
Två tredjedelar av det digitaliserade materialet producerades inom projekt som finansierades av de myndigheter som överlåtit material till arkivverket. Samarbetet med BRC fortsatte för andra året i rad, och samarbete med Trafi inleddes i form av
ett nytt projekt.
Vid Riksarkivet förverkligades den första implementeringen av kartbaserad sökning för kartmaterial. Senatens kartor har
länkats till översiktsvyn, harmoniserats med koordinater och kopplats till tjänsten Google Earth. Målet är att vidareutveckla
kartbaserade söksystem för att göra det lättare att hitta digitaliserat kartmaterial.

AINEISTOISTA

ARBETET I S:T MICHEL FORTSÄTTER
Förvarsministeriet beviljade tilläggsfinansiering för organiseringsprojektet för materialet i det tidigare Krigsarkivet i S:t Michel till år 2015. Orsakerna till behovet av tilläggsfinansiering var att mängden material som fordrade ordning var större än
uppskattat, samt att organiseringsarbetet framskred långsammare än vad man ursprungligen uppskattat.

STUDENTEXAMENSFRÅGORNA FRÅN ÅREN 1874–1969
BLEV TILLGÄNGLIGA PÅ NÄTET
Riksarkivet digitaliserade uppgifterna i studentexamensproven från åren
1874–1969 som ingår i studentexamensnämndens arkiv. Materialet var föremål för stort intresse både hos allmänheten och i media. Ta del av frågorna
i arkivverkets tjänst Digitalarkivet.

ARKIVÖVERLÅTELSER

ARKIVÖVERLÅTELSER
Plock ur material som överläts till arkivverket år 2013.

> Ett unikt privatarkiv införskaffades från Sverige
> Statens säkerhetsfonds arkivmaterial överläts till Riksarkivet
> President Martti Ahtisaaris privata arkiv till Riksarkivet
> Mii ry har överlåtit sitt arkiv till Samearkivet
> Karelska förbundets arkiv till Riksarkivet
> Presidenterna Koivistos och Ahtisaaris tjänstearkiv flyttas till Riksarkivet

FORSKNINGSMATERIAL

FORSKNINGSMATERIAL
Arkivverket främjade användning av materialet i forskningssyfte

> Dokumentmaterial från luftfartsförvaltningens tidiga skeden tillgängligt för forskare
> Migrationsverkets dokumentförvaltning blir elektronisk
> En förteckning över brukskopior på mantalslängdmikrofilmer från 1634–1808 nu tillgänglig på nätet
> Byggnadsstyrelsens dokumentmaterial tillgängligt för forskare
> Statistikcentralens arkiv som förvaras i Tavastehus landsarkiv katalogiserades
> Arbetarskyddsstyrelsens arkiv ordnas mot avgift i Riksarkivet
> Stedingk-släktarkivets pärlor fritt tillgängliga på nätet
> Bekanta dig med kartbaserad materialsökning
> Studentexamensfrågorna från åren 1874–1969 är nu tillgängliga på internet
> Verket Vanhat käsialat ja asiakirjat (Gamla handstilar och dokument) publicerades på nätet
> Utbildningspaketet Arkistolaitoksen aarteet (Arkivverkets skatter) erbjuds universiteten
> Iståndsättningen av krigstida material fortgår i S:t Michel
> Länsstyrelsernas och övriga regionförvaltningsmyndigheter material tillgängligt för forskare i och med ALKU-projektet

STATISTIK

ARKIVVERKETS STATISTIK 2013

STATISTIK

STATISTIK

STATISTIK FÖR WEBBTJÄNSTERNA ÅR 2013
Arkivens Port
> besök 133 931 st.
> besökets längd i genomsnitt 4 min. 25 sek.
Webbtjänsten Astia
> besök 68 905 st.
> besökets längd i genomsnitt 8 min. 26 sek.
Omkomna i Finland krig 1939–1945
> besök 83 572 st.
> besökets längd i genomsnitt 7 min. 40 sek.
Krigsolyckor i Finland 1914– 1922
> besök 62 147 st.
> besökets längd i genomsnitt 7 min. 26 sek.
Bloggen Näkökulmia arkistosta
> besök 11 882 st.
> besökets längd i genomsnitt 2 min. 23 sek.
Arkivverkets Facebook-konto (Riksarkivet)
> Följare 1.1.2013: 1 305 personer
> Följare 31.12.2013: 1 873 personer
> Ökning under året ca 44 procent.

PUBLIKATIONER

ARKIVVERKETS PUBLIKATIONER 2013

De nordiska riksarkivens heraldiska verksamhet.
En jämförande rapport sammanställd på uppdrag av de nordiska riksarkivarierna.
Red. John Strömberg. 31 s.
ISBN 978-951-53-3472-5 (hft)
ISBN 978-951-53-3473-2 (PDF)
ISSN 1795-9683
Biografialiiketoiminnan valtakausi. Toimijuus ja kilpailu suomalaisella elokuva-alalla 1900–1920-luvuilla.
Outi Hupaniittu. Annales Universitatis Turkuensis. Turku 2013. 525 s.
ISBN 976-951-29-5476-6
ISSN 0082-6995
ISSN 1795-9683
My zdali vas kak osvoboditelej, a vy prinestli nam smert...
Westerlund, Lars
Avrora-dizajn, Sankt-Peterburg 2013, 128 s.

ARKIVVERKET PUBLICERADE FÖRELÄSNINGAR OCH PRESENTATIONER PÅ NÄTET

> Matti Klinge: Helsingin nousu Suomen poliittiseksi pääkaupungiksi v. 1863.
> Alexandra Ramsay: Suomen naimattomat naiset saavuttavat täysivaltaisuuden v:n 1863 valtiopäivillä.
> Anu Lahtinen: PID - Minkä teen, sen ymmärrän.
> István Kecskeméti: Georeferointi kasvattaa historiallisten karttojen käyttöarvoa.
> Matti Sintonen: Suomen Akatemia tutkimusinfrastruktuurin kehittämisen taustavoimana.
> Jarmo Nieminen: Millainen sotaoloissa menehtyneiden kansallisen tietokannan tulisi olla?
> Jesse Keskiaho: Codices Fennici - tutkijoiden aloite muistiorganisaation hankkeena.
> Jessica Parland-von Essen: Indeksointi ja metatietojen rikastaminen käytettävyyden edistäjänä.

UTSTÄLLNINGAR

ARKIVVERKETS UTSTÄLLNINGAR 2013

Från observation till karta - Kartografins och lantmäteriets historia i Finland
Samutställning med Lantmäteriverket i Riksarkivet 2.7.–4.10.2013
Storfurstendömet Finlands framtida wälgång – Lantdagen 1863–1864
Jubileumsutställning till minnet av lantdagens 150-årsdag på beställning av riksdagen i Riksarkivet 6.11.2013–15.4.2014
Den ambulerande dokumentutställningen Örnarnas skugga – 200-årsjubileumsutställning för år 1812
Tavastehus landsarkiv 1.2.–30.4.2013
S:t Michels landsarkiv 15.5.–15.8.2013
Riksarkivet 1.9.–15.10.2013

>
>
>

Folkförsörjning 1939–1949
Jyväskylä landsarkiv 1.2.–30.4.2013
Stor-Savolax museum i samarbete med S:t Michel:s landsarkiv 15.5.–30.8.2013
Joensuu landsarkiv 15.9.–30.11.2013

>
>
>

Person- och släktvapen i Finland
Uleåborgs landsarkiv 15.5.–31.8.2013

>

The Åland Islands Solution
En samutställning av Riksarkivet, Nationernas Förbunds museum, utrikesministeriet och Ålands landskapsregering
Åbo landsarkiv 2.9.–1.11.2013
Pohjola-huset i Reykjavik (Nordens hus/Norræna húsið) 25–30.11.2013

>
>

Muurmanni – hoppets kust
De nordiska regionernas samutställning. Finansiärer norska barentssekretariatet och norska kulturministeriet
Samearkivet i Enare våren 2013
Uleåborgs landsarkiv 15.9.–15.12.2013

>
>

Trifon Petsamo kloster
Samearkivet 31.8.–15.11.2013

>

Skärgården på gamla kartor – Finländaren Oscar von Kraemer i den ryska kejserliga flottan
Forum Marinum / Åbo landsarkiv

>

Basutställningen
Uleåborgs landsarkiv
Bröderna Väisälä i barndomens landskap
Joensuu landsarkiv
Syn- och hörselskadade i skolan! (Från Kuopio blindskola och Kuopio dövskola)
Joensuu landsarkiv
Jyväskylä Soroptimistklubbs 60-årsjubileumsutställning
Utställning i samband med Jyväskylä universitets 150-årsjubileum om Jyväskylä-seminariets och pedagogiska högskolans
skeden
Soroptimistiklubben / I Jyväskylä landsarkiv

UTSTÄLLNINGAR

Utställningen Karelenbilder
Ilta-Sanomat / I Tavastehus landsarkiv
På resa – dokument i anslutning till resande under olika tider
Krigsdomare Paavo Alkios resa i östra Karelen
Vasa landsarkiv

WEBBUTSTÄLLNINGAR
Under vår dyra lag – Lantdagen 1863–1864
Samutställning med riksdagen
Från observation till karta – Kartografins och lantmäteriets historia i Finland
Samutställning med Lantmäteriverket. (Endast på finska.)
Månadens dokument
(Endast på finska.)
Uleåborgs landsarkiv
> Historiska Sällskapet i Uleåborg – 80 år av minnen
> Rakas, Rakas, Älskade, Saknad
> Uleåborgs släktforskningssällskap 80 år

BILDER

Konstens natt lockade femhundra
besökare till Riksarkivet. På bilden
presenterar konservator Minna Mäki
konservering för intresserade. Bild:
Heidi Mustajoki / Riksarkivet.

Talman Eero Heinäluoma (andra från
höger) bekantade sig med lantdagsutställningen i Riksarkivet som han
invigde tillsammans med riksdagens
generalsekreterare Seppo Tiitinen
(andra från vänster). Bild: Heidi Mustajoki/Riksarkivet.

Finska Riksarkivets delegation besökte
Murmansk. Vid förhandlingarna i det
statliga arkivet i Murmansk presenterade parterna den egna verksamheten
och diskuterade samarbete de båda
arkivverken emellan. Bild: Marie Pelkonen/Riksarkivet.

Riksarkivet i Finland och Ryska historiska sällskapet avtalade om samarbete. Generaldirektör Jussi Nuorteva
och ordföranden för Ryska historiska
sällskapet, ryska dumans talman Sergej
Narysjkin undertecknade ett samförståndsavtal på Ständerhuset. Bild: Maria
Arponen/Riksarkivet.

President Martti Ahtisaari överlät sitt
privata arkiv till Riksarkivet den
9 april 2013. Bild: Matti Tiisanoja/
Riksarkivet.

Presstillfället i Riksarkivet för
start-up-evenemanget SLUSH lockade
långt över hundra internationella
journalister som fick höra färska idéer
till framgångshistorier. Bild: Matti
Tiisanoja/Riksarkivet.

Riksarkivet fick en hållplats uppkallad
över sig på Snellmansgatan. Helsingforsregionens trafik (HRT) bytte
namnet på den tidigare spårvagnshållplatsen Estnäsgatan till Riksarkivet.
Bild: Marie Pelkonen/Riksarkivet.

Historiestuderandenas ämnesförening
Kronos vid Helsingfors universitet
krönte valborg till ära Kleio-statyn på
taket av Riksarkivets huvudbyggnad.

Arkivverket och Senatsfastigheter
beredde ett projekt för nybyggnad för
arkivverkets kommande centralarkiv
i S:t Michel. Projektet omfattar flera
byggetapper och enligt planen ska den
första etappen bli färdig i slutet av
2017. Illustration: Arkitektarbetsrum
APRT.

BILDER

Riksarkivet införskaffade det unikt
värdefulla Stedingk-släktens arkiv från
Sverige. Arkivet innehåller Sveriges sista fältmarskalk och Rysslandsändebudet Curt von Stedingks (1746–1837)
dokument, bland annat ett par hundra
privata brev till Gustav III. Även Savolaxbrigadens arkiv ingår.

