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Kiitokset 

Tämä tutkimus otti ensiaskeleensa jo 2000-luvun alussa. Välillä työ jäi täysin muun 

elämän taka-alalle, oli rakennusprojekteja, perhe kasvoi ja työelämässä tuli vastaan 

mielenkiintoisia tehtäviä. Aihe ei kuitenkaan koskaan unohtunut täysin. Työelämän 

kiireen keskellä kaipasin mahdollisuutta pohtia arkistotyön muuttumista arjen het-

kellisiä ongelmia laajemmasta näkökulmasta. Asian keskeneräisyys vaivasi, eikä an-

tanut rauhaa ennen loppuunsaattamista. Varsinaisen tutkimusaiheen lisäksi olen 

ollut utelias näkemään kuinka alustavasta ideasta ja ihmettelystä edetään vaihe vai-

heelta läpi jatko-opintojen ja väitöskirjaprosessin. Kyse on opiskelusta ja oppimi-

sesta. 

On mukava saada asioita valmiiksi. Johonkin on laitettava se viimeinen piste, 

vaikka kuinka tuntisi halua selvittää vielä tarkemmin useaakin kohtaa. Työ on vaati-

nut päämäärätietoisuutta ja sitkeyttä, mutta yksin se ei olisi onnistunut. Pitkän tai-

valluksen aikana monet ihmiset ovat olleet auttamassa kohti lopullista päämäärää. 

Haluan osoittaa suurimmat kiitokset työni ohjaajalle emeritusprofessori Pertti 

Vakkarille ansiokkaista kommenteista. Pertti, sinulla on ollut taito vetää minua 

varsinaisen asian pariin. Olet antanut ideoita ja kannustanut työssä eteenpäin. Ilman 

asiantuntevaa ja määrätietoista ohjaustasi olisin edelleenkin harhailemassa sivu-

poluilla. Kiitän myös lämpimästi tutkimukseni toista ohjaajaa emeritayliopistotutkija 

Marjo Rita Valtosta. Marjo Rita, olet ollut minulle suomalaisen akateemisen asia-

kirja- ja arkistoaiheisen tutkimuksen esikuvana ja edelläkävijänä. Kommenttisi ovat 

olleet arvokkaita. Kiitän myös tutkimuksen esitarkastajia dosentti Johanna Uotista 

ja dosentti Päivi Happosta tärkeistä työn viimeistelyä ohjaavista kommenteista tut-

kimuksen teon loppuvaiheissa sekä dosentti Isto Huvilaa suostumisesta vastaväit-

täjäksi. 

Tutkimuksessa käynnistyi uusi vaihe vuonna 2012 Memornet-tohtoriohjelman 

liitännäisjäsenyyden myötä. Kaivoin tauolla olleen työn esille ja jatkoin sitä uudella 

innolla. Kiitos Memornetin vetäjälle professori Eero Sormuselle sekä tutkijakoulun 

kanssamatkaajille. Vapaamuotoinen tsemppaus ja turhaumien purkaminen tulivat 

aina tarpeeseen. Palasin joka kerta Tampereen seminaareista voimaantuneena. Sa-

manlaisen vaikutuksen koin 2000-luvun alkupuolella toimineen asiakirjahallintoon 

ja arkistoaiheisiin keskittyneen REGIM-tutkimusryhmän seminaareissa. Voin osal-



 
 

tani vakuuttaa kulttuuriperintöalan tutkijakoulun tai -ryhmän olemassaolon tarpeel-

lisuutta. Toivottavasti jatkossakin Memornetin kaltainen tutkimusverkosto kannus-

taa muistifunktioiden tutkijoita uusiin saavutuksiin. Samalla on tärkeää ylläpitää 

tutkimuksen ja käytännön työelämän vuoropuhelua. 

Erityisen maininnan ja kiitokset ansaitsevat kaikki tutkimuksen haastateltaviksi 

suostuneet silloisen Suomen elokuva-arkiston työntekijät. Tutkimuksen sielu kum-

puaa puheestanne. Moni on varmaan jo unohtanut kyseisten haastatteluiden yksi-

tyiskohdat ja ehtinyt uskoa niihin käytetyn ajan ja vaivan valuneen hukkaan. Men-

neisyys ja historia eivät kuitenkaan kovin helposti karkaa minnekään. Ajan kuluessa 

niitä voi katsella uusista näkökulmista. Kiitän myös Suomen elokuva-arkiston, ny-

kyisen Kansallisen audiovisuaalisen instituutin johtajaa Matti Lukkarilaa ja arkiston 

silloista johtokuntaa positiivisesta suhtautumisesta tutkimuksen aloittamiseen ja 

aineistonkeruuvaiheeseen. Lisäksi kiitän kaikkia KAVI:n, KAVA:n, RTVA:n ja 

Elävän kuvan museon kollegoita, samoin kuin Teatterimuseon henkilökuntaa sekä 

muita kulttuuriperintöalan ihmisiä, joiden kanssa olen vuosien saatossa tehnyt töitä. 

Vaikutteita antaneiden nimilista on liian pitkä tähän yhteyteen, mutta uskon jokai-

sen tunnistavan itsensä ja ottavan rehelliset kiitokseni vastaan. 

Tutkimus on pääosin valmistunut oman taloudellisen panostuksen turvin. Kiitän 

kuitenkin tutkimuksen alkuvaiheessa saamastani starttirahoituksesta Tampereen 

Yliopiston Tukisäätiötä ja aineistonkeruun mahdollistaneesta apurahasta Suomen 

Kulttuurirahastoa sekä Memornet-tohtoriohjelmaa matka-avustuksista. 

Kiitän vanhempiani Eeviä ja Timoa kannustamisesta koulunkäyntiin ja opiske-

luun. Se on tuottanut elämääni monia mielenkiintoisia hetkiä ja oivalluksia. Haluan 

myös mainita sisarukseni Annin, Jussin ja Tuomon, appivanhempani Marjatan ja 

Veikon sekä ystävät, jotka ovat antaneet elämääni paljon tutkimuksen ulkopuolista 

iloa. Kiitos myös Elise, joka olet aina jaksanut valaa uskoa tulevaan ja Maarit, joka 

olet vuosien varrella vetänyt minua kävelylenkille säästä riippumatta. 

Osoitan vielä suuret kiitokset perheelleni. Elämä on kokonaisuus ja tutkimus 

vain pieni osa siitä. Kiitos Jari kaikesta tuestasi, rinnalla kulkemisesta arjessa ja juh-

lassa. Kiitos pojilleni Akselille, Vernerille ja Oskarille olemassaolostanne ja maini-

osta seurastanne. Omistan väitöskirjani teille muistutuksena siitä, että omia unelmia 

kannattaa seurata. 



 

 
 

Tiivistelmä 

Tutkimus kuvailee, analysoi ja tulkitsee arkistotyön muuttumista ja työntekijöiden 

muutoskokemuksia. Keskeisinä teemoina ovat arkistomassojen kasvu, kokoelmien 

hallinnan tietoteknistyminen sekä asiantuntijuuden muutokset. Tutkimuksen ta-

pausesimerkkinä on Suomen elokuva-arkisto ja erityisesti sen säilyttämistehtävät 

1970-luvulta 2000-luvun alkuun ulottuvalla ajanjaksolla. Kyseessä on laadullinen 

tapaustutkimus, jossa tarkastellaan kohdetta historiallisesta näkökulmasta. Keskei-

nen aineisto muodostuu vuonna 2003 tehdyistä haastatteluista sekä kohdeorgani-

saation dokumentti- ja asiakirja-aineistoista. Lisäksi lähiprofessioiden (yleisarkistot, 

kirjastot ja museot) tutkimukset tarjoavat aineistoa, jota kautta ilmiöitä on mahdol-

lista liittää yhtä tapausta laajempaan kulttuuriperintökontekstiin. Arkistoprofessiota 

nimenomaan arkistotyöntekijöiden kokemuksellisuuden kautta on tutkittu vähän. 

Tutkimus tuo uutta tietoa arkistotyön tietoteknistymisen alkuvaiheista, sopeutumi-

sesta aineistomäärien kasvuun sekä arkistoprofession yleisistä muutoksista ja toi-

saalta työn pysyvistä ja hitaasti muuttuvista piirteistä sekä niihin liittyvistä kokemuk-

sista. 

Tutkimusajanjakson aikana aineistomäärät kasvoivat ja vaikuttivat monin tavoin 

arkistotyön arkeen. Toisaalta resurssien kasvu, henkilökunnan lisääntyminen ja tie-

donhallinnan kehittyminen lievensivät kokemusta voimakasta arkistomassojen kas-

vusta. Tutkimusaineisto tuo esille, ettei arkistoaineistojen kertyminen ollut suora-

viivaista. Aineistomäärät kasvoivat, mutta toisaalta jotkut aineistoryhmät vähenivät 

ja jotkut aineistot alkoivat muuttua digitaalisiksi. Uusien formaattien työprosessien 

keskeneräisyys aiheutti aluksi aineistojen käsittelyssä hallitsemattomuuden tunnetta. 

Työprosessien keskeneräisyyden ohella tutkimusaineistot paljastavat digitaalisten 

aineistojen epäkonkreettisuuden ja proaktiivisten arkistointitapojen kehittämisen 

tarpeen. Näiden lisäksi arkistomassateemassa nousi tutkimustulokseksi perinteistä 

arvonmääritystä laajempi priorisointiajattelu. Hankintavaiheen arvonmäärityspää-

tösten ja jälkikäteen tapahtuvan seulonnan lisäksi arkistotyössä on erilaisia tapoja 

säädellä työn järjestystä. Työjärjestyspäätöksillä on suoria vaikutuksia aineistojen 

säilymiseen. 

Tietoteknistymisteemassa tutkimuksen aikaperspektiivi tuo näkyviin pitkän siir-

tymisvaiheen muistinvaraisista ja manuaalisista tiedonhallintatavoista teknisiin tieto-



 
 

järjestelmiin. Aikanaan muistinvaraista tiedonhallintaa pidettiin arvostettuna am-

mattilaisuutena. Kokoelmien kasvu johti kuitenkin ensin manuaalisten ja myöhem-

min teknisten tiedonhallintamenetelmien kehittämiseen. Tietoteknistymisen alku-

vaiheessa manuaalisissa ja tietoteknisissä järjestelmissä oli tyypillistä samankaltai-

suus ja rinnakkaisuus. Myöhemmin manuaaliset järjestelmät jäivät varajärjestelmiksi 

tai työprosesseja avustaviksi järjestelmiksi. Kun tekniset tietojärjestelmät kehittyivät 

aidosti palvelemaan kokoelmienhallintaa, manuaalisista menetelmistä luovuttiin 

vähitellen. Tutkimusaineisto ei tuonut esille voimakasta muutosvastarintaa tietotek-

nistymistä kohtaan, vaan monisyisemmän prosessin, jossa sopeutuminen liittyy 

luottamuksen syntymiseen. Tietojärjestelmää kohtaan tunnetulla epäilyllä on myös 

hyödyllinen puolensa, sillä työntekijöiden tavoitteena on taata tehdyn työn säilymi-

nen. Järjestelmältä odotetaan näyttöä toimivuudesta ja tiedon säilymisestä, jonka 

jälkeen epäily poistuu ja luottamus astuu tilalle. Luottamuksen lisäksi tietojärjes-

telmien tuloon liittyi tietynlainen sopeutumisen pakko väistämättömän muutoksen 

edessä. Samanlainen puhe väistämättömästä muutoksesta toistui digitalisoitumisen 

yhteydessä. Tutkimus paljastaa teknisiin uudistuksiin sopeutumisessa syklistä toistu-

vuutta. Uutuuden, epävarmuuden, sopeutumisen ja arkipäiväistymisen spiraali jat-

kuu uusien teknisten sovellusten kohdalla hieman muunnellen. 

Asiantuntijuus- ja professioteemassa keskeiseksi nousivat työn erikoistuminen ja 

ammattimaistuminen. Kasvavat aineistomäärät ohjasivat työntekijöitä keskittymään 

tiettyihin aineistoryhmiin ja samalla henkilökuntamäärän kasvu mahdollisti erikois-

tuneet vastuuhenkilöt eri kokoelmanosille. Erikoistumisen myötä ammattimainen 

tietämys omasta vastuualueesta lisääntyi. Työntekijätason omista määrityksistä löy-

tyi kolme keskeistä asiantuntijuutta määrittävää kokonaisuutta: 1) Työntekijän omi-

naisuudet, taidot, työkokemus ja itseluottamus, 2) Työn itsenäisyys ja 3) Ammatti-

kieli, kommunikointi ja kollegiaalinen yhteistyö. Aineisto paljastaa, että asiantunti-

juuden kehittyminen vaatii aikaa muuttuakseen sisäistetyksi tietämykseksi omasta 

työstä ja työyhteisöstä. 

Tutkimus analysoi muutoskokemuksia eri työntekijäsukupolvien kautta. Tulos-

ten mukaan 1970- ja 1980-luvuilla arkistossa työnsä aloittaneet muodostivat useissa 

kohdin yhtenäisen ryhmän ja erot tulivat selvemmin esille 1990-luvulla aloittanei-

siin. 1970- ja 1980-luvuilla työntekijät olivat vielä henkilökohtaisesti kokeneet 

manuaalisen ja muistinvaraisen työskentelyn ennen teknisiä tietojärjestelmiä sekä 

ajan ennen suuria aineistomassoja. Lisäksi heillä oli omakohtaisia kokemuksia 

ajoista, jolloin aineistomassojen kasvu oli vilkkainta. 1990-luvulla tulleet aloittivat 

työskentelyn suoraan tietojärjestelmillä valmiiden aineistomassojen parissa. Aineis-

toanalyysi kertoo, että ilman omaa arkistomassakokemusta voidaan helpommin 



 

 
 

kritisoida aiemmin tehtyjä päätöksiä. Myös aiempien tietojärjestelmäversioiden kri-

tisointi oli myöhemmin aloittaneilla avoimempaa. 

Tutkimus on nostanut esille työntekijöiden monipuoliset sopeutumisstrategiat. 

Aktiiviset, passiiviset, positiiviset ja negatiiviset sopeutumismenetelmät vaihtelevat 

ja niitä käytetään monipuolisesti ja tilannekohtaisesti. Tutkimus osoittaa, että sinän-

sä nopeasta tietoteknistymisestä ja digitalisoitumisesta huolimatta sopeutumispro-

sessiin on ollut hyvin aikaa. Aineisto ei vahvista käsitystä kaiken nopeasti muutta-

neesta kumouksesta, vaan kertoo kehityksestä jossa on ollut tilaa sopeutumiselle. 

Yksilöllisten selviytymisstrategioitten lisäksi työpaikan yhteisellä traditiolla, omiin 

kokemuksiin limittyvillä yhteisillä kertomuksilla on merkitystä ammatillisissa sopeu-

tumisprosesseissa. 

Avainsanat: arkistot, elokuva-arkistot, kulttuuriperintö, muistiorganisaatiot, työn 

muuttuminen, arkistomassat, tietoteknistyminen 
  



 
 

Abstract 

This dissertation describes, analyses and interprets changes in archival work and 

how archival staff experience these changes. Its key themes are growth in the 

volume of archival materials, technologisation of collection management, and 

changes in expertise. As a case example, the study uses the Finnish Film Archive 

(currently the National Audiovisual Institute), particularly its storage tasks between 

the 1970s and the early 2000s. The approach is a qualitative case study that reviews 

its subject from a historical perspective. Key data consists of interviews carried out 

in 2003 and the target organisation’s records and documentary data. In addition, 

research in professions from similar institutions (general archives, libraries and 

museums) offer data through which the phenomenon can be linked to a broader 

context of cultural heritage. The archiving profession has not been extensively 

researched from the perspective of archival staff experiences. This study adds new 

knowledge: on one hand, about the beginnings of technologisation in archiving, 

adjusting to growing volumes of materials and general changes to the archiving 

profession, and, on the other hand, about the permanent and slowly changing 

characteristics of the work and how archival staff experience these changes. 

During the research period, the volume of archival materials grew, which 

influenced everyday archival work in many ways. However, this experience of a 

sharp rise in volume was countered by an increase in resources, rising staff 

numbers and advances in information management. The research data collected 

also indicates that the volume increase in archival materials did not happen in a 

straightforward manner. The volume grew overall, but, at the same time, some 

types of material declined in volume, and the digitalisation of some materials 

began. The transitional nature of work processes related to the new formats 

initially caused a feeling in archival staff of not being in control. In addition, 

research data revealed the intangible nature of digital data and the need to develop 

proactive archival processes. Research results further highlighted a need for 

prioritisation based on a value definition of archival materials with a perspective 

that is broader than the traditional one. In addition to the appraisal decisions 

archival staff make during the accrual phase and in the retrospective selection of 



 

 
 

materials, there are different ways of managing the order of tasks. These decisions 

have direct implications for the securing of archival materials. 

In the technologisation theme, the time perspective of the study highlights a 

long-term transition from memory-based and manual information management to 

technological information systems. At the time, memory-based information 

management was a revered professional skill. The increased size of collections, 

however, led first to changes in manual systems and, later on, to the development 

of technology-based information management systems. Similarity and parallelism 

were typical of both manual and technological systems at their early stages. Later 

on, manual systems functioned only as auxiliary or back-up systems for work 

processes. As technological information systems evolved into actual collection 

management systems, manual systems were slowly phased out. The research data 

did not uncover a strong resistance to technologisation, but a much more intricate 

process in which adjustment was linked to the generation of trust. The doubts that 

archival staff had about information systems also had a useful aspect, since the aim 

of the employees was to preserve the results achieved. At first, they expected the 

system to provide proof of functionality and preserve information, but once this 

had been assured, their doubt was replaced by trust. In addition, they connected 

the emergence of information systems with a certain obligation to adjust in the face 

of unavoidable change. They repeated same expressions of unavoidable change in 

connection with digitalisation. The research reveals a cyclical repetition of 

adjustment to technological changes, and the cycle of novelty, uncertainty, 

adjustment and routinisation continues with new technological applications, 

varying only slightly. 

In the theme of expertise and profession, archival staff highlighted the 

specialisation and professionalisation of their work. Growing material volumes 

drove them to focus on specific groups of materials, and the rise in archival staff 

numbers allowed them to specialise in different parts of the collection. In turn, this 

specialisation led to increased professional knowledge in their respective areas. 

Three central themes that defined professionalism were discovered in employee-

level definitions: 1) employee’s personal characteristics, skills, work experience and 

self-confidence, 2) independence of work, and 3) professional language, 

communication and collegial collaboration. The research data indicates that 

expertise requires time to develop into an internalised knowledge and awareness of 

one’s own work and work community. 

The dissertation analyses how different generations of archival workers 

experienced these changes. The findings indicate that staff who began their work in 



 
 

the archives during the 1970s and 1980s often formed a uniform group, while 

differences were more clearly pronounced in those who began in the 1990s. In the 

time before technological systems and large archival volumes, archival workers in 

the 1970s and 1980s had accumulated a personal experience of working with 

manual and memory-based collections management. They also had personal 

experience from the time of fastest growth in the volume of archival materials. 

Those who began working in the 1990s started out with information systems and 

large archival volumes, and data analysis shows that without personal experience of 

rapidly increasing archival volumes it is easier to criticise the decisions made 

previously. Also, criticism of previous information system versions was more open 

among those who had started their archival careers later. 

The dissertation highlighted the versatile adjustment strategies of employees. 

Archival staff made changing use of active, passive, positive and negative 

adjustment methods, shifting adroitly between them according to context. The 

research shows that, despite the fast pace of technologisation and digitalisation in 

information management, there has been sufficient time for adjustment to take 

place. The research data does not confirm the concept of a rapid revolution: 

instead, it depicts an evolution with time for adjustment. In addition to individual 

coping strategies, the shared traditions of the workplace and shared stories that 

connect with personal experiences are important in professional adjustment 

processes. 

Key words: archives, film archives, cultural heritage, cultural memory 

organisations, changing nature of work, archival masses, technologisation 
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1 Johdanto 

Kertoessani tutkimusaiheestani, on kuulija usein alkanut spontaanisti muistella 

omia varhaisia tietotekniikkakokemuksiaan. Toisinaan puheeseen on saattanut liit-

tyä hieman toista tutkimuksen keskeistä teemaa eli aineistotulvaa: pitäisi ainakin 

tehdä jotakin vuosien varrella kertyneille perhe- ja matkakuville. Olen kuunnellun 

kerrontaa mielelläni, sillä se on antanut minulle tärkeän signaalin tutkimukseni aihe-

piirin yleisestä kiinnostavuudesta ja kosketuspinnasta muidenkin kuin arkistoam-

mattilaisten elämänkokemuksiin. Myös itselläni on monenlaisia kokemuksia tieto-

tekniikan tulosta koti- ja työympäristöön aina 1980-90-lukujen vaihteesta nykypäi-

vään. Kuunnellessani muiden kokemuksia ovat omatkin tietotekniikkakokemukset 

palautuneet mieleen. Uskoisin, että aika harva niitä aktiivisesti muistelee, sillä arki 

vaatii suuntaamaan katsetta nykyhetkeen ja lähitulevaisuuteen. 

Työurallani kulttuuriperintöalalla tietotekniikan kehityksen ja aineistomassojen 

teemat ovat kietoutuneet monin tavoin yhteen. Samanaikaisesti työelämä kokonai-

suudessaan on muuttunut ja kulloinenkin työtehtävä arkistoissa ja museoissa on 

vaatinut jatkuvaa sopeutumista ja uuden oppimista. Uuden oppiminen ja uudet työ-

tavat eivät kuitenkaan rakennu tyhjästä vaan kerrostuvat aiemman osaamisen päälle 

ja noudattelevat työn perinteitä ja arvoja. Olen ollut mukana arkistoalan yhteisessä 

traditiossa. 

Tutkimukseni rakentuu kulttuuriperinnön tallentamisen ja kulttuuriperintöä tal-

lentavien ihmisten ja organisaatioiden ympärille. Kulttuuriperintöalan sisällä tutki-

mus keskittyy arkistoihin, arkistotyöhön ja arkistoammattilaisiin. Arkistojen perus-

tehtävänä on perinteisesti ollut yksityisten oikeuksiin sekä yhteisön hallintoon 

liittyvien tärkeiden asiakirjojen säilyttäminen. Tämän funktion rinnalle arkistoille on 

muodostunut yleisempi kulttuuriperinnön tallentajan ja aineistojen tarjoajan rooli, 

aluksi historiantutkimuksen, mutta myöhemmin myös muiden tieteenalojen sekä 

monen muunlaisen käytön tarpeisiin.1 Uusien aineistoryhmien synnyn myötä arkis-

                                                   
1 Arkistojen synnyn historiasta yleisesti ks. esim. Duchein 1992; Duranti 1994; Menne-Haritz 1997; 
Cook 1997. Käsitteet kulttuuriperintö ja kulttuuriomaisuus vakiintuivat Suomessa 1980-luvun lopulla 
arkistojen, kirjastojen ja museoiden säilyttämien aineistojen yleisnimityksiksi. 1990-luvun loppupuo-
lella laitoksista alettiin käyttää nimitystä muistiorganisaatiot. Lisäksi 2000-luvulla on alettu kutsua 
muistifunktioiksi tahoja, jotka huolehtivat tutkimuksen infrastruktuureista, organisaatioiden tietova-
rantojen tehokkaasta hallinnasta ja hyödyntämisestä sekä kulttuuriperinnön saavutettavuudesta ja 
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toinstituutio on laajentunut ja saanut asiakirjaperintöä vaalivien arkistojen rinnalle 

erikoisaineistoihin keskittyviä laitoksia. 

Tutkimuksen kohteena on laajan muistiorganisaatiokentän sisältä yksi erikoisar-

kisto; Suomen elokuva-arkisto, jonka sektorivastuualueena on ollut huolehtia suo-

malaisen audiovisuaalisen kulttuuriperinnön säilymisestä2. Tutkimus kuvaa ja analy-

soi yhden arkiston kasvua ja työntekijöiden kokemuksia arkistotyön muutoksista. 

Taustalla vaikuttava tietoteknistyminen on globaali ilmiö ja koskettaa ihmisten 

elämää laaja-alaisesti. Sen sijaan toinen tutkimuksen keskeinen ilmiö, aineistojen 

määrällinen kasvu, on spesifimpi ja sijoittuu mielestäni koko kulttuuriperintöalan 

teemaksi. Arkistomassateeman liittäminen yleismaailmalliseen tietotulvateemaan on 

toki mahdollinen, mutta oma näkökulmani on tarkastella aineistomäärien kasvua 

kulttuuriperinnön tavoitteellisen säilyttämisen näkökulmasta. Tämä säilyttämisteh-

tävä on annettu tarkoitusta varten perustetuille tahoille: arkistoille, kirjastoille ja 

museoille. 

Tutkimuksen tavoitteena on tapaustutkimusstrategiaa käyttäen selvittää kuinka 

suomalaisen elokuvallisen perinteen säilyttämisen toimintakäytännöt ovat muuttu-

neet audiovisuaalisten tuotteiden lisääntymisen ja monimuotoistumisen sekä ko-

koelmienhallinnan teknistymisen myötä. Tutkimuksellinen motiivini on tarkastella 

kohdetta historiallisesta näkökulmasta, eräänlaisena pitkittäisleikkauksena sekä täy-

dentää sitä kokemuksellisuuden tutkimisella. Haastattelujen avulla tuotettu koke-

muksellinen näkökulma paljastaa muutosprosesseista puolia, joista ei virallisiin 

dokumentteihin jää jälkiä. 

Menneisyyden analysoinnin avulla on mahdollista saada tietoa nykyisyyteen joh-

taneista prosesseista sekä tuoda esille muistifunktioiden pitkäaikaisia perusmerki-

tyksiä vastapainona nopeasti muuttuviin olosuhteisiin tai muoti-ilmiöihin. Tapaus-

tutkimus puolestaan tarjoaa mahdollisuuden perusteelliseen analyysiin - eräänlaisen 

rajatun koekentän kerätyn aineiston, tieteellisten käsitteiden ja tutkimusmenetelmi-

en käytölle. Tutkimus pohjautuu ajatukseen ammatin kehityskaaresta ja historiasta. 

Profession taustojen ja juurien tunteminen on tärkeää nykyhetken ja tulevaisuuden 

kannalta. Tutkimuksen perusajatuksen voi hyvin ilmaista Edward Hallet Carrin 

sanoin: 

                                                                                                                                  
säilymisestä tutkimuksen ja kansalaisyhteiskunnan käyttöön. Muistiorganisaatio-nimitys on ilmeisesti 
otettu ensimmäistä kertaa virallisesti käyttöön opetusministeriön Suomi tietoyhteiskunnaksi -ohjel-
maan kuuluvassa Muisti-projektissa (1.5.1996–30.4.1998). Tarkiainen 2002, 13; Vilkuna 2003, 9; 
Vilkuna 2008; Memornet-tohtoriohjelma. 

2 Nykyisin Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI), ks. tarkemmin luku 3.1.1."Suomen elokuva-
arkisto tutkimuksen kohdeorganisaationa". Vastuualueeseen sisältyy myös ulkomaisia Suomessa esitettyjä 
elokuvia, joista on tullut osa suomalaista elokuvallista kulttuuriperintöä. 
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"Voimme ymmärtää menneisyyttä vain nykyajan valossa ja käsittää nykyajan täysin 
vasta menneisyyden valossa. Historian kaksinainen tehtävä on auttaa ihmistä ym-
märtämään menneisyyden yhteiskuntaa ja saattaa hänet entistä enemmän oman 
yhteiskuntansa isännäksi."3 

Kulttuuriperintöä säilyttävät laitokset ja niiden työntekijät ovat viime vuosikymme-

ninä olleet voimakkaiden muutospaineiden alaisuudessa yhteiskunnallisten, poliittis-

ten, lainsäädännöllisten, taloudellisten, kulttuuristen ja teknologisten muutosten 

vuoksi. Tietoteknistyminen, tiedon ja aineistojen voimakas määrällinen kasvu sekä 

muuttuminen sähköiseen muotoon ovat aiheuttaneet muutoksia muistiorganisaa-

tioihin ja laajalti kaikkiin informaatioammatteihin. Samaan aikaan audiovisuaalisuus 

on vallannut yhä enemmän sijaa ihmisten arjessa.4 

Tutkimuksellisena motiivinani on ollut selvittää muutosprosessin kulkua muu-

tenkin kuin vain omakohtaisten työkokemusten kautta. Tutkimus tuo uutta tietoa 

tietoteknistymisen ja aineistomäärien kasvun ajasta 1970-luvulta 2000-luvun alkuun 

saakka. Tutkimus kuuluu arkistohistoriallisen tutkimuksen piiriin, mutta tarjoaa 

toisaalta näkökulmia työntekijöiden kokemuksiin sekä identiteetin ja asiantuntijuu-

den muuttumiseen. Arkistotyön muuttumista historiallisesta näkökulmasta, nimen-

omaan muutoksen kokeneiden työntekijöiden kokemusten kautta on tutkittu hyvin 

vähän. Työn muuttumisen yhteydessä on suurin tarve tutkimuksille, jotka pyrkivät 

etsimään ratkaisuja kulloisenkin hetken ajankohtaisiin ongelmiin, ennustamaan 

tulevaisuutta tai etsimään keinoja tulevan kohtaamiseen. Professioon liittyvää 

tutkimusta on paljon aihealueilla, jotka jollakin tapaa koskevat kouluttautumista, 

uusien taitojen hankkimista, innovaatioiden vastaanottoa tai jotka kehittävät uusia 

työprosesseja. 

Vaikutelmani on, että profession ja työn muuttumisen tarkastelua historiallisesta 

näkökulmasta pidetään tärkeänä, mutta käytännössä se jää kiireellisten kehitystehtä-

vien ja strategisen suunnittelun jalkoihin. Onko profession historian ja jo ohitettu-

jen kokemusten tutkiminen sitten tarpeellista? Mielestäni on: tutkimuksella on mer-

kitystä ammatti-identiteetin, jatkuvuuden ja tradition rakentajana, perspektiivin 

laajentajana ja toisinaan jopa menneisyydestä oppimisen vuoksi. Katsahdus mennei-

syyteen avaa näkemään edistyksen ja saavutukset. Samalla on mahdollista nähdä 

                                                   
3 Carr 1963, 58. Tekstin suomentanut Sirkka Ahonen. 

4 Kallberg 2012b, 30 ja 37; Kallberg 2013, 177; Uhde 2006, 193. Ilmiöt ovat selkeästi esillä arkisto-
alan julkaisuissa. Ks. esim. American Archivist, Archival Science, Archivaria, Arkistoviesti, Journal of 
the Society of Archivists ja Records Management Journal. Museoalan vastaavista muutoksista ks. 
Huopainen 1997. 
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yritykset, erehdykset ja sopeutumisen strategiat sekä selventää historiallista vaihetta, 

jossa nyt olemme. 

1.1 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen rakenne 

Tutkimusongelma muodostuu kysymyksestä: Kuinka tapaukseksi valitussa muisti-

organisaatiossa (Suomen elokuva-arkisto) tehtävä työ on muuttunut ja kuinka muu-

tos on koettu? 

Päätutkimuskysymys jakautuu seuraaviin alakohtiin: 

Muutos 

1) Kuinka aineistot ja aineistomäärät ovat muuttuneet? (= Aineistomuutokset) 

2) Millaisia muutoksia aineistot ja teknistyminen ovat aiheuttaneet 
työmenetelmiin ja toimintatapoihin? (= Työprosessimuutokset) 

3) Kuinka professio ja asiantuntijuus ovat muuttuneet? (=Asiantuntijuuden 
muutokset) 

Muutoksen kokeminen 

1) Kuinka työntekijät ovat kokeneet aineistomuutokset? 

2) Kuinka työntekijät ovat kokeneet työprosessien muuttumisen? 

3) Kuinka työntekijät ovat kokeneet profession ja asiantuntijuuden 
muuttumisen? 

Tutkimuksen keskeisinä kohteina ovat aineistomuutokset, työprosessimuutokset se-

kä profession ja asiantuntijuuden muutokset. Aineistomuutoksissa keskeisin teema 

on aineistomäärien kasvu ja aineistojen luonteen muuttuminen digitalisoitumisen 

myötä. Työprosessien muutokset johtuvat osin aineistojen luonteen muuttumisesta. 

Tutkimuksen ajanjakson merkittävimmäksi muutostekijäksi työprosesseissa nousee 

kuitenkin tietotekniikan tulo aineistojen hallintaan ja manuaalisten työtapojen vähit-

täinen syrjäytyminen. Asiantuntijuuden muutokset koskevat profession yleisempiä 

muutoksia, esimerkiksi ammattimaistumista, erikoistumista ja hiljaisen sekä koke-

musperäisen tiedon roolia työprosesseissa. Edellä olevasta kuvailusta on helppo ha-

vaita, että tutkimuksen teemat eivät ole toisistaan irrallisia, vaan aineistojen luonne, 
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työprosessit, asiantuntijuus ja profession kokonaismuutos kietoutuvat monin tavoin 

toisiinsa. 

Tutkimus keskittyy elokuvaperinteen säilyttämisen osa-alueelle.5 Olen valinnut 

tutkimuskohteeksi arkistoammattilaisten joukon, joka työskentelee aineistojen vas-

taanottoon, hankintaan sekä pysyvään tai pitkäaikaiseen säilyttämiseen liittyvissä 

kokoelmienhoidollisissa tehtävissä. Tällaisia tehtäväryhmiä ovat hankintatoiminnot, 

kokoelmien ylläpito ja luettelointi sekä konservointiin, restaurointiin ja elokuva-

aineistojen pelastekopiointiin liittyvät tehtävät.6 Näissä tehtävissä tulevat parhaiten 

esille tutkimuksen keskeisimmät kiinnostuksen kohteet ja teemat eli aineistomäärien 

lisääntyminen ja kokoelmien hallinnan teknologioiden kehittyminen. Tavoitteena 

on intensiivisesti tutkia nimenomaan kokoelmienhoidon muutoskaarta, joten olen 

päätynyt pääosin rajaamaan pois arkistoaineistojen käytön alueen. Näin ollen tutki-

mus ei käsittele elokuva-aineistojen käytön ja esittämisen sekä elokuvatutkimuksen 

alueita (esitystoiminta, tutkimus, julkaisu- ja näyttelytoiminta, kulttuurivaihto, arkis-

to- ja kirjastopalvelut). Näissä tehtävissä työn luonne ja aikakauden muutokset ovat 

erilaisia kuin kokoelmienhoidossa. Käytön alueella esimerkiksi arkistomassojen on-

gelmat eivät tule näkyviin yhtä voimakkaasti kuin kokoelmienhoidossa tai ainakin 

näkökulma on erilainen. Käytön alueella ongelmat ovat toisinaan jopa päinvastaisia 

eli ei aineistomassoihin vaan puuttuviin aineistoihin kohdistuvia. Myös tietojärjes-

telmän kehitystä tulisi aineistojen käytön alueella tarkastella eri tavalla, esimerkiksi 

hakujen toimivuuden ja tietopalvelun tarpeiden kautta, eikä suurten aineistomasso-

jen hallinnan kautta kuten kokoelmienhoidossa. Käytön alue tulee joissakin kohdin 

tutkimusta esille, jos se esimerkiksi olennaisesti liittyy tai siitä löytyy selittäviä teki-

jöitä ja raja-alueita elokuvaperinteen säilyttämisen alueella tapahtuneisiin muutok-

siin. Rajapintana ovat esimerkiksi henkilökuntaa ja taloutta koskevat resurssikysy-

mykset. 

Olen antanut tutkimuksen otsikossa aikarajaukseksi "1970-luvulta 2000-luvun 

alkuun". Kerronnassa esitetyt kokemukset ulottuvat periaatteessa niin kauas kuin 

kukin henkilö on ollut työelämässä, joissakin tapauksissa aina 1960-luvulle saakka. 

Konteksteissa esittelen toimintaympäristön historiaa ja elokuva-arkistoinnin juuria 

lyhyesti tätäkin kauemmas. Tutkimus kuitenkin keskittyy analysoimaan muutoksia 

1970-luvulta vuoteen 2003, jolloin haastatteluaineistot on kerätty. Erityisesti 1980-

                                                   
5 Vuoden 2001 organisaatiokaaviossa nämä toiminnot sijoittuivat kokoelma- ja arkistotyön yksik-
köön. Samaan yksikköön sijoittuivat myös arkistopalvelut, jotka eivät kuitenkaan ole tämän tutki-
muksen keskiössä. Muina yksikköinä aineistonkeruun aikaan (vuonna 2003) olivat elokuvakulttuurin 
edistämisyksikkö ja tukiyksikkö. Suomen elokuva-arkiston vuosikertomus 2001, 21. 

6 Asetuksessa Suomen elokuva-arkistosta (101/1988) kyseisen alueen kattaa määritelmä "Suomen elo-
kuva-arkiston… tehtävänä on hankkia, entisöidä ja säilyttää elokuvia ja elokuvaan liittyvää aineistoa…". 
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luvulla tietoteknistymisen ja aineistomäärien kasvun myötä alkunsa saaneet teemat 

nousevat tutkimuksen keskiöön. 

Tutkimus jakautuu kolmeen suurempaan osa-alueeseen. Ensimmäinen osa joh-

dattelee lukijan tutkimuksen aihepiiriin, esittelee tutkimuskysymykset, aiemman tut-

kimuksen, tutkimusmenetelmät, aineistot, analyysitavat ja tutkimuksen osalliset. 

Myös tutkimuksen moninaiset aikatasot sekä tutkimusetiikka tulevat alkuosuudessa 

pohdittaviksi. Toinen kokonaisuus muodostuu kontekstien ja tutkimuskohteen his-

torian esittelystä. Näiden avulla lukijalle muodostuu kuva laajemmasta toimintaym-

päristöstä, johon varsinainen aineistoanalyysi kiinnittyy. Kolmas osa-alue sisältää 

varsinaisen aineistoanalyysin ja aineistoista tehdyt tulkinnat sekä niihin perustuvan 

synteesin ja johtopäätökset. 

Vaikka varsinainen yksityiskohtainen analyysi sijoittuu raportissa vasta kolman-

teen osaan, olen kuitenkin pyrkinyt sitomaan tapausta koskevaa pohdintaa pitkin 

matkaa koko tutkimusraporttiin. Tavoitteena on yleisellä tasolla käydä diskussiota 

muun tutkimuksen ja omien aineistojen välillä tutkimuksen kaikissa osissa. Myös 

käsitemäärittelyt on sijoitettu pääasiassa asiayhteyteensä, ei erilliseen käsitelukuun. 

Tällä rakenteellisella ratkaisulla olen pyrkinyt sujuvoittamaan raportin luettavuutta 

sekä välttämään toistoa ja jatkuvaa viittaamista käsitelukuun.7 

Tutkimusraportissa faktuaalinen historia luo muutokselle taustan ja kontekstin, 

jota vasten peilaan kerronnan kautta esille nousevaa kokemuksellisuutta. Tarkaste-

len kokemuksellisuutta muuttuvassa aineisto-, työprosessi- ja asiantuntijuuskonteks-

tissa sekä erilaisia muutosta ja kokemuksellisuutta esille tuovia kerronnan tapoja. 

Toisaalta muutoksen analysointi johtaa jatkuvuus- ja muuttumattomuusteemoihin. 

Näiden teemojen avulla pyrin tuomaan esille muutoksen, jatkuvuuden ja sopeutu-

misen dynamiikkaa. 

1.2 Aiempi tutkimus 

Esittelen seuraavassa työtäni tukevia kotimaisia ja kansainvälisiä arkistoja ja arkisto-

professiota koskevia tutkimuksia sekä tutkimusaiheeseen liittyviä ammatillisia kirjoi-

                                                   
7 Esimerkiksi tietotyön, tietoteknistymisen (ATK) ja tietotekniikan arkipäiväistymisen käsitteet on 
esitelty luvussa "Teknistymisen kontekstit". Asiantuntijuus-käsite on esitelty analyysiluvussa "Profession ja 
asiantuntijuuden muuttuminen". Oma tapani ymmärtää ja käyttää hiljaisen tiedon käsitettä tulee märitel-
lyksi hiljaista ja muistinvaraista tietoa käsittelevässä analyysiluvussa. Luku "Elokuva-arkistojen tehtävä-
kenttä: perustehtävänä aineistojen säilyvyyden takaaminen" on tarkoitettu kokonaisuudessaan selventämään 
nimenomaan audiovisuaalisten aineistojen arkistoinnin erityisluonnetta ja työhön liittyvää käsitteistöä. 
Poikkeuksen käsitemäärittelyssä muodostaa identiteetti-käsitteen esittely. Käsite on monitahoinen ja 
sille on laadittu oma lukunsa tutkimusmenetelmien yhteyteen. 
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tuksia.8 Otan lisäksi esittelyn kohteeksi muita muistifunktioita, lähinnä kirjasto- ja 

museoprofession muuttumista käsitteleviä tutkimuksia sekä muutamia esimerkkejä 

tutkimuksista, jotka käsittelevät arkistoja, kirjastoja ja museoita yhteisesti. Muun 

tutkimuksen avulla pyrin sitomaan oman tapaustutkimukseni laajempaan keskuste-

luun kulttuuriperintöammattien muuttumisesta. Lisäksi esittelen rajatusti kontekstia 

luovaa tietoteknistymisen historiaa sekä tietoyhteiskuntakehitystä ja työn muuttu-

mista koskeva kirjallisuutta. 

Olen tarkoituksellisesti päätynyt laajaan kirjallisuuskatsaukseen. Arkistokonteks-

tissa profession muutosta ja siihen liittyvää kokemuksellisuutta ei ole systemaatti-

sesti ja kattavasti analysoitu missään löytämissäni tutkimuksissa. Tämän vuoksi 

pidän tärkeänä kartoittaa laajalti aiheeseen viittaavia lähteitä. Kartoitus luo pohjaa 

sekä omalle tutkimukselle että mahdollisesti aiheesta kiinnostuville muille tutkijoille. 

Suomen elokuva-arkiston historia 

Varsinaista Suomen elokuva-arkiston historiaa ei ole kirjoitettu. Lähimpänä histori-

allista kokonaisesitystä on Sakari Toiviaisen vuonna 1997 kirjoittama katsaus "Suo-

men elokuva-arkiston vuosikymmenet". Lisäksi arkiston historiasta on laadittu artikkelei-

ta9 ja elokuva-arkiston historiaan voi perehtyä vuosikertomusten, arkistolähteiden ja 

lehtiartikkeleiden avulla. 10 Suomalaista elokuvaa sekä elokuvatuotannon ja kulttuu-

ripolitiikan välisiä suhteita koskevaa tutkimusta sen sijaan on runsaasti, mutta ne 

eivät ole tutkimuksessani keskeisessä asemassa. Yleisesti elokuva-arkistojen toimin-

taan ja ajankohtaisiin aiheisiin on mahdollista tutustua kansainvälisen elokuva-

arkistojen liiton FIAF:n julkaisun Journal of Film Preservation kautta. 

Arkistohistoria ja arkistoprofessiotutkimus 

Yleisestä arkistohistoriasta saa hyvän kuvan Michel Ducheinin (1992) kirjoittamasta 

artikkelista, jossa hän käsittelee eurooppalaisten arkistoinstituutioiden ja arkisto-

profession kehittymistä aina antiikin ajoista nykypäivään. Ducheinin katsauksessa 
                                                   

8 Arkistoalan kirjoitukset ovat tutkimuksellisesti ja laadullisesti kirjavia ja esimerkiksi artikkeleista vain 
osa täyttää varsinaisesti tieteelliset kriteerit. Ammatillisesti kirjoitukset ovat kuitenkin tärkeitä ja tar-
joavat tutkimukselleni merkittävää taustatietoa arkistoprofession muuttumisesta. 

9 Toiviainen 1997; Uusitalo 1979; Tykkyläinen 1983; Tykkyläinen 2002; Heiskanen 2007. 

10 Suomen elokuva-arkisto ry:n arkisto 1957-1979, Suomen elokuva-arkiston virka-arkisto 1979-2002, 
Suomen elokuva-arkiston (nyk. KAVI) lehtiartikkelikokoelma ja Suomen elokuva-arkiston (nyk. 
KAVI) vuosikertomukset 1995-2002. 
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tulee esille kehityksen epäyhtenäisyys ja kunkin maan paikalliset kehityskulut. Kes-

keisten eurooppalaisten, pohjoisamerikkalaisten ja australialaisten arkistoteoree-

tikkojen ajatuksiin ja sitä kautta arkistollisten ideoiden historiaan 1800-luvun loppu-

puolelta alkaen voi tutustua Terry Cookin (1997) laajan artikkelin kautta. Cookin 

artikkeliin sisältyy katsaus sähköisten aineistojen ja tietotekniikan tulosta arkistoihin 

1970-luvulta lähtien sekä arvioita digitalisoitumisen vaikutuksista arkistoteoriaan. 

Suomessa Juhani Saarenheimo (1993) on laatinut katsauksen länsimaisten arkisto-

instituutioiden ja asiakirjakäsitteen synnystä uuden ajan alussa sekä arkistojen 

myöhemmistä kehitysvaiheista ja arkistonhoitajan roolimuutoksista. Artikkelissa on 

historiallista tietoa esimerkiksi arkistomassaongelmien syntytaustoista, tarpeettomi-

en asiakirjojen hävittämisestä, arkistotutkimuksen ja palvelutoiminnan alkamisesta 

sekä arkistovirkamiesten ja historiantutkijoiden rooliristiriidoista. 

Arkistoja koskevassa tutkimuksessa teoria ja käytäntö ovat perinteisesti tukeneet 

toisiaan.11 Arkistoammattilaiset ovat jo kauan tehneet tutkimusta, jossa määritellään 

arkistojen ja arkistollisen tiedon luonnetta.12 Uudemmissa tutkimuksissa on tarkas-

teltu teknologisen kehityksen vaikutuksia asiakirjoihin, niitä tuottaviin organisaa-

tioihin, järjestelmiin ja asiakirjojen käyttöön.13 Suurin osa arkistoaiheisista tutki-

muksista kuuluu edellä mainittuihin ryhmiin. Aiheisiin liittyvää keskustelua on käyty 

erityisesti arkistoalan ja asiakirjahallinnon julkaisuissa. Arkistojen luonnetta on mää-

ritelty, mutta arkistoammattien ja työn luonnetta sen sijaan vähemmän. On tärkeää 

ymmärtää arkistoteoreettisia periaatteita ja arkistokäytäntöjä, mutta toisaalta tulisi 

myös ymmärtää arkistoprofessiota sinänsä, kuten Richard J. Cox (1990, 196) muis-

tuttaa. 

Puhuttaessa arkistoihin liittyvästä tutkimuksesta ei voida unohtaa alalla käytyä 

arkistotiedettä koskevaa keskustelua. Erään luokituksen mukaan arkistotieteeseen 

lasketaan kuuluvaksi arkistoteoria, arkistohistoria, arkistoihin liittyvä juridiikka sekä 

arkistotekniikka.14 Esimerkiksi Preben Mortensen (1999) suhtautuu epäilevästi 

yleismaailmallisiin periaatteisiin pyrkivään arkistotieteeseen ja painottaa kontekstu-

aalisten ja historiallisten seikkojen merkitystä. Mortensen näkee ainakin kaksi tapaa 

tutkia arkistoja tietyissä rajatuissa tilanteissa ja sitä kautta myös tuoda uusia näkö-

kulmia arkistoteoriaan. Toinen menetelmä perustuu antropologiseen tutkimukseen 

ja toinen historiallis-sosiologisiin menetelmiin. Mortensen viittaa Barbara Craigin 

kirjoitukseen, jonka mukaan historiallista tutkimusta ei pitäisi nähdä arkistoteoreet-

                                                   
11 Kallberg 2012b, 29. 

12 Eastwood 2010, 3. 

13 Kallberg 2013, 180. 

14 Jari Lybeck saksalaisiin teoreetikoihin viitaten. Lybeck 1999, 29. 
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tisista kysymyksistä erillisenä. Arkistojen historia on elintärkeää tulevaisuuden arkis-

toteorian ja -käytäntöjen kannalta. Historiaa ei pitäisi lähestyä vain antikvaarisen 

kiinnostuksen vuoksi, vaan sen vuoksi että se voi valaista nykyisiä asioita. Arkisto-

historiallinen näkökulma tarjoaa perspektiiviä tähän hetkeen, ajankohtaisiin ongel-

miin ja tulevaisuuteen. Historiallinen tietoisuus stimuloi kehittämään kriittistä asen-

noitumista omaan työhön. Ajatus on sama kuin eräillä strategisen organisaatiotutki-

muksen koulukunnilla.15 

Angelika Menne-Haritz (1997, 9) peräänkuuluttaa arkistoteorian ja -käytäntöjen 

kehittämistä sekä uusia näköaloja. Hän kuitenkin muistuttaa, että uudistuksia ei ole 

mahdollista toteuttaa ilman kunnollista tietoisuutta arkistoprofession juurista. 

Trevor Livelton (1996, 47) huomauttaa arkistoammattilaisten usein luontaisesti 

kantavan tiettyä historiallista herkkyyttä työssään. Arkistotyössä täytyy huomioida 

asianmukaisesti dokumenttien laadintaan ja säilytykseen liittyvät sosiaaliset, kulttuu-

riset, juridiset, poliittiset ja hallinnolliset ympäristöt. Kontekstiin ja historiaan liitty-

vä tuntemus tulee laajentaa arkistoinstituutioiden historian tuntemukseen. 

Yhdysvaltalainen arkistoteoreetikko Richard J. Cox (1983, 1990 ja 2000) on 

käsitellyt artikkeleissaan arkistohistorian merkitystä ja tehnyt katsausta amerikkalai-

seen arkistohistorialliseen tutkimukseen. Yleissanoma kaikissa artikkeleissa on, että 

arkistohistorialla on paljon annettavaa arkistoalalle ja että arkistoprofession kehitys-

linjojen tunteminen on erityisen tärkeää nopean muutoksen vuoksi. Vuosien 1983 

ja 2000 välillä Coxin mukaan arkistohistoriallisessa tutkimuksessa ei tapahtunut 

merkittävää kehitystä. Näennäisesti tilanne näyttää hyvältä, sillä historiaa käsitteleviä 

artikkeleita on aikakausjulkaisuissa runsaasti. Hän kuitenkin pitää arkistohistorian 

käsitettä liian kapea, eikä laajoja ja perusteellisia tutkimuksia ole juurikaan tehty. 

Coxin (1990, 185-188) mukaan arkistohistoriallisella tutkimuksella on merkitystä 

arkistoyhteisölle itselleen, mutta toisaalta tutkimus auttaa myös ymmärtämään laa-

jempia arkistojen syntyyn liittyviä prosesseja. Tämänhetkisten asioiden ratkaisu on 

helpompaa, jos historiallinen perspektiivi on tiedossa. Tällöin on mahdollista ym-

märtää ongelman alkuperä sekä erottaa hetkelliset ja ohimenevät ongelmat tärkeistä 

ja pitkäaikaista huomiota vaativista seikoista. 

Cox perää monitieteellistä tutkimusta ja erityisesti yhteistyötä kirjastohistorian 

tutkijoiden kanssa. Coxin mukaan arkistohistoria, joka saa läheisen vertailukohdan 

kirjastohistoriallisesta tutkimuksesta, on jäänyt tutkimusten määrässä ja tutkimus-

menetelmien kehittämisessä jälkeen kirjastoihin kohdistuneesta tutkimuksesta. Cox 

                                                   
15 Mortensen 1999, 21. Viittaus Barbara Craigin tekstiin "Archives Theory, Archival Practice, Archives 
History" (1993). Asiaa voidaan verrata vaikkapa filosofi Wilhelm Diltheyn ajatuksiin menneen, nykyi-
syyden ja tulevaisuuden välillä vallitsevasta kiinteästä suhteesta. Esim. Heikkinen 1996, 27-29. 
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huomauttaa kuitenkin järjestäytyneen arkistoammattikunnan nuoruudesta verrattu-

na kirjastoammattilaisiin (tässä tapauksessa Yhdysvalloissa). Ammattikunnan suh-

teellisesta nuoruudesta ja monista kiireellisistä tulevaisuuteen suuntautuvista tehtä-

vistä johtuen eivät arkistoammattilaiset ole suuremmalti kiinnostuneet aikaisemmis-

ta vaiheistaan eli omasta historiastaan ja näin ollen arkistohistorian arvostus on 

ollut vähäistä. Näin siitäkin huolimatta, että arkistotoiminnoilla on inhimillisesti 

katsoen hyvin pitkä historia16 ja perinteisesti arkistonhoitajalla on ollut historiantut-

kijan koulutus ja tutkimusintressi johonkin arkistosisältöjen osa-alueeseen. Edelleen 

vuonna 2006 kirjoittamassaan tekstissä Richard J. Cox hämmästelee yhdessä James 

O'Toolen kanssa, kuinka vähän on kiinnitetty huomiota arkistoprofession histori-

aan, vaikka itse ammattikunta on niin kauan ollut tekemisissä historian ja historian-

tutkimuksen kanssa.17 

Uudemmasta arkistoprofession historiaan katsovasta tutkimuksesta voidaan 

mainita Elizabeth Shepherdin tutkimus Archives and Archivists in 20th Century England 

(2009), joka on ensimmäinen perusteellinen tutkimus 1900-luvun arkistoista ja 

arkistoammattilaisista Englannissa. Teoksessa on jonkin verran tietoa arkistohisto-

rian kansainvälisestä tutkimuksesta, mutta pääasiassa Shepherd kuitenkin keskittyy 

Englannin arkistojen ja arkistoprofession historiaan 1900-luvulla. Shepherdin kir-

jassa on käyty perusteellisesi läpi esimerkiksi arkistokoulutuksen historiaa, mutta 

ammattilaisuuden luonne ja sen muuttuminen jäävät muuten ohuesti kuvatuiksi. 

Shepherd itsekin toteaa, että arkistoprofession kehitysvaiheiden tutkimusta on ole-

massa hyvin vähän. Erityisesti itsenäinen professioon keskittyvä tutkimus puuttuu, 

sillä kohteena on usein arkistoinstituution historia. Mielenkiintoista tutkimukseni 

kannalta on, että Shepherd sijoittaa juuri ajanjaksolle 1980-2003 profession koke-

man merkittävien muutosten kauden (ns. kolmas periodi). Tuon ajanjakson aikana 

paikallisten muutosten lisäksi tapahtui yleisempiä muutoksia kuten informaatiotek-

nologian tulo sekä uusien ammatillisten taitojen hankkimisen ja kouluttautumisen 

tarve.18 

Shepherd tuo esille 1990-luvulla arkistoammattilaisiin kohdistuneita työn muut-

tumisen ja tehostamisen paineita työn vaikuttavuuden näkökulmasta. Kulttuuripal-

veluilta - mukaan lukien arkistot, museot ja kirjastot - on 1990-luvulta lähtien alettu 

vaatia yhä enemmän tehokkuutta ja toimia, joilla laitokset voisivat todistaa vaikutta-

vuuttaan. Vaikuttavuuden todistaminen liitettiin rahoituksen saamiseen ja sitä kaut-

                                                   
16 Cox 1990, 182-186, 197. Esimerkiksi The Society of American Archivists perustettiin vuonna 1936 
kuusikymmentä vuotta myöhemmin kuin American Library Association. 

17 O'Toole - Cox 2006, 160. 

18 Shepherd 2009, 1-4. 
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ta mahdollisuuksiin jatkaa toimintaa. Tehostamisvaiheessa huomiota kiinnitettiin 

erityisesti aineistojen sähköiseen saatavuuteen (digital access) ja arkistojen laajempaan 

käyttöön elektronisesti sekä luetteloinnin, säilyttämisen ja konservoinnin kehittämi-

seen. Samoihin aikoihin 1990-luvun alusta lähtien alettiin kehittää IT-standardeja ja 

arkistojen kuvailusääntöjä. Myös arkistojen avoimuuden vaatimus (archives on-line) 

tuli esille ensi kertaa 1990-luvun loppupuolella.19 

2000-luvulla tehdyissä arkistoja koskevissa tutkimuksissa ja artikkeleissa on poh-

dittu arkistoalan ammattien meneillään olevia muutoksia tai arvioitu tulevaisuutta.20 

Asiakirjahallinnon osalta keskiössä ovat olleet sähköisen asiakirjahallinnon ja arkis-

toinnin aihealue21 sekä asiakirjahallinnon ja arkistoammattilaisten kokonaisvaltainen 

yhteistyö sähköisten aineistojen osalta. Esimerkiksi Maria Kallbergin artikkelit 

(2012a, 2012b, 2013) kuuluvat lähinnä tähän ryhmään. Hän esittelee kolmessa 

artikkelissaan tutkimuksia, jotka koskevat meneillään olevien (ei niinkään historial-

listen) arkistoprosessien ja niiden muutosten vaikutuksia arkistonhoitajien ja kirjaa-

jien ammatti-identiteetteihin. 

Kallbergin (2012a) empiirinen aineisto koskee kunta-alan arkistoja. Hän tutkii 

arkistoammattilaisten asemaa julkisissa organisaatioissa sekä sitä millaisia vaikutuk-

sia siirtymisellä paperipohjaisista arkistoista elektronisiin arkistoihin on ollut arkis-

toammattilaisten asemaan ja työkäytäntöihin. Lisäksi hän tarkastelee sitä kuinka 

arkistonhoitajat itse hahmottavat ammatillisia roolejaan sekä sitä millaisia uusia 

vaatimuksia elektroniset aineistot aiheuttavat ammattipätevyyteen ja työmenetel-

miin. Tulokset antavat tietoa siitä kuinka arkistonhoitajat määrittelevät nykyisen ja 

tulevan ammatillisen roolinsa suhteessa organisaatioon ja tietotekniikan kehittymi-

seen. 

Toisessa artikkelissa (2012b) Kallberg pohtii kuinka poliittiset päätökset ja uusi 

teknologia vaikuttavat arkistoammattilaisten käytäntöihin ja asemaan. Uusimmassa 

(2013) artikkelissa tutkimuskohteena ovat kirjaajien asema ja työkäytännöt julkises-

sa organisaatiossa. Kyseessä on pitkittäistutkimus vuosilta 2006-2011, joten mukana 

on myös lähihistoriallista perspektiiviä. Kallberg tutkii kuinka ympäröivän yhteis-

kunnan muutos vaikuttaa tutkimuksen kohteena oleviin professioihin eli Kallbergin 

tutkimukset ovat monilta osin lähellä omaani, vaikka ne ovatkin vähemmässä mää-

rin historiallisesti suuntautuneita. 

                                                   
19 Shepherd 2009, 163-164. 

20 Yakel 2000; Hickerson 2001; Bailey 2007. 

21 Arkistointi osana sähköistä hallintoa (e-government). Arkistonhoidon ja asiakirjahallinnon välisistä 
suhteista (archivists and records managers) Yhdysvalloissa ks. esim. Cox 2005. 
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Etsiessäni arkistoprofessiota käsitteleviä tutkimuksia, huomasin että kirjoituksis-

sa tulee melko usein vastaan visiointia tai suoranaisia uhkakuvia siitä, mitä ammatti-

kunnalle pahimmassa tapauksessa tapahtuu, ellei muutoksen keskellä osata toimia 

oikein. Yleensä kirjoituksia jatketaan pohtimalla ratkaisuja ja ehdotuksia kuinka 

alennustila voidaan välttää. Ratkaisuksi uhkien välttämisessä ehdotetaan esimerkiksi 

yhteistyötä, koulutusta ja yleensäkin taitojen parantamista, laajaa ammattitaitoa ja 

liikkumista laajemmalle tutusta ympäristöstä, tekniikan, pitkäaikaissäilytyksen ja 

lainsäädännön tuntemuksen kehittämistä sekä erityisesti asiakirja-arkistoinnissa 

kokonaisvaltaisuutta, "holismia" koko asiakirjan elinkaaren aikana. Aihealueen 

keskustelu näyttää jatkuneen jossakin muodossaan 1990-luvulta nykypäivään.22 

Maria Kallberg (2012a, 110-112; 2012b, 27-30) tuo tutkimuksissaan esille mah-

dollisuuden profession kahtiajakautumisesta tekniikan hallitseviin "IT-arkistonhoita-

jiin" ja perinteisiin arkistonhoitajiin. Samalla arkistonhoitajilla on vaarana marginali-

soitua ja taantua asemaan, jossa he hallinnoivat vain historiallisia paperiaineistoja. 

Arkistoammattilaisten status näyttää olevan rajoittunut, mikä avaa muille ammatti-

ryhmille tilaisuuksia korvata arkistoammatteja. Lisäksi arkistoprofessioon on liitetty 

imago-ongelmia, kuten se että arkistonhoitajat ovat kiinnostuneita vain vanhoista 

aineistoista. 

Arkistonhoitajaroolin taantumiselle löytyy myös vastakkaisia näkemyksiä. Ai-

neistojen käytön näkökulmaan painottuen Reto Speck ja Petra Links (2013) ovat 

tutkineet arkistonhoitajien roolia aineistojen välittäjänä tutkijoille sekä rooliin tule-

via muutoksia aineistojen muuttuessa digitaalisiksi ja saavutettaviksi online-ympäris-

töissä. He esittävät kriittisen vastineen niille tutkijoille, joiden mielestä arkistonhoi-

tajien asiantuntijarooli olisi vähenemässä. 

Francis Blouin ja William Rosenberg (2011) esittelevät kirjassaan teemoja, jotka 

nekin ovat hyvin lähellä tutkimustani. Teoksessa viitataan kahteen arkistoammatteja 

muokanneeseen kehityssuuntaan. Ensimmäinen oli dokumentaation lisääntyminen 

ja massaongelma, jonka seurauksena arkistonhoitajat joutuivat viime vuosikymmen-

ten aikana mukautumaan työssään eksponentiaaliseen aineistomäärien kasvuun. 

Tämän seurauksena arkistotyössä on siirrytty arkistojen suojelua korostavasta toi-

                                                   
22 Kallberg 2012a; Kallberg 2012b; Kallberg 2013; Bailey 2007; Yakel 2000. Joissakin arkistoalan 
kirjoituksissa arkistoammattien ongelmana nähdään vähäinen näkyvyys ja siitä seuraava vähäinen ar-
vostus. Samanlaisesta näkymättömyydestä, arvostuksen puutteesta, imago-ongelmista ja ammattikun-
nan alhaisesta statuksesta on kirjoitettu myös kirjastojen yhteydessä. Uhkakuvat ovat molemmissa 
hyvin samantyyppisiä eli vaarana pidetään ammatillista syrjäytymistä vähempiarvoisiin töihin, ellei 
ammattikunta pysty pitämään huolta ammatillisesta kehittymisestään. Kuten arkistoalallakin tekninen 
kehitys on nähty uhkana kirjastotoiminnalle. Digitalisoitumisen myötä ammattikunta on kuitenkin 
sopeutunut ja rakentanut uutta identiteettiä, osin vanhaan identiteettiin tukeutuen. Prins - de Gier 
1995; Bailey 2007; Boudreau - Serrano - Larson 2014; Perälä 2000, 13. 
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minnasta kokonaan uudenlaiseen kauteen. Uudessa tilanteessa arkistot ovat joutu-

neet yhä enemmän rajoittamaan säilytettävien aineistojen määriä. Samaan aikaan, 

kun arkistot ovat ponnistelleet määrien rajoittamisen kanssa, niihin on kohdistunut 

toinen muutosaalto tiedonhallinnan ja teknologian saralla. Yhtäältä digitalisoitu-

minen on tarjonnut paljon uusia mahdollisuuksia arkistojen kuvailuun, hallintaan ja 

esilletuontiin, toisaalta itse dokumentit ovat muuttuneet paperidokumenteista 

sähköisiksi dokumenteiksi. Tekninen muutos on radikaalisti uudelleenmuokannut 

arkistokäytäntöjä ja tämän seurauksena arkistoammattilaiset23 ovat joutuneet sopeu-

tumaan muutokseen ja opetelleet ymmärtämään uudenlaisia teknisiä prosesseja. 

Näistä toimintaympäristön muutoksista on seurannut, että arkistoissa työskentelevi-

en on täytynyt muodostaa uudenlaisia käsityksiä arkistokäytännöistä ja säilyttämisen 

luonteesta sekä ammatillisesta koulutuksesta ja kaiken kaikkiaan itsestään arkisto-

ammattilaisina.24 

Vaikka teoksen aihe on lähellä tutkimukseni teemoja, keskittyvät Blouin ja 

Rosenberg kirjassaan käsittelemään pääasiassa arkistonhoitajien ja historian tutkijoi-

den muuttuvaa suhdetta ja eräänlaista keskinäistä etääntymistä arkistotyön muutos-

ten seurauksena. Kirjassa esitetään huoli siitä millaisiksi arkistot muuttuvat ja millai-

silla edellytyksillä arkistonhoitajien ja historioitsijoiden yhteistyö jatkossa toimii. 

Mielenkiintoisena yksityiskohtana arkistonhoitajan ammattikuvan tutkimisesta 

voidaan mainita Tania Aldredin, Gordon Burrin ja Eun Parkin (2008) artikkeli, 

jossa he tarkastelevat arkistonhoitajista elokuvien kautta välittyviä mielikuvia ja ste-

reotypioita. Tutkimuksessa kysytään vahvistuvatko pölyisen, ikääntyvän ja onnetto-

man arkistonhoitajan mielikuvat elokuvien roolihenkilöiden ulkonäön ja käyttäyty-

misen kautta. Toisaalta arkistonhoitajien roolisuorituksia verrataan kirjastonhoitaja-

rooleihin, joita elokuvissa on arkistonhoitajarooleja enemmän sekä tutkitaan sekoit-

tuvatko ammattikuntien roolit keskenään. Artikkelissa tarkastellaan myös esimer-

kiksi sitä tarjoavatko arkistonhoitajat elokuvan sankarille vain pääsyn aineistojen 

pariin vai toimivatko arkistonhoitajat enemmän tosielämän arkistonhoitajaroolien 

mukaisesti. Ammattiroolien tarkastelu populaarikulttuurin kautta tarjoaa mahdolli-

suuksia nähdä arkistotyö ulkopuolisesta näkökulmasta. Tieto siitä kuinka muut nä-

kevät ammatin auttaa esimerkiksi reagoimaan negatiivisiin stereotypioihin.25 

                                                   
23 Englanninkielisissä teksteissä käytetään ammattikunnasta nimitystä "archivists", joka mielestäni yleis-
terminä kattaa muitakin arkistoissa työskenteleviä ammattiryhmiä, ei vain suppeasti suomenkielisen 
"arkistonhoitajan" tehtäviä. 

24 Blouin - Rosenberg 2011, 9 ja 50. 

25 Populaarikulttuurissa esiintyvistä kirjastonhoitajarooleista on tehty enemmän tutkimusta kuin arkis-
tonhoitajarooleista. Aldred - Burr - Park 2008, 60-62. 
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Edellä esittelemiäni tutkimuksia yleisemmällä tasolla profession muuttumista 

voidaan esitellä historiallisten kausien avulla. Esimerkiksi Terry Cook (2013) tarkas-

telee artikkelissaan arkistoprofession historiaa, arkistoammattilaisten identiteettiä ja 

yhteiskunnallista roolia. Cook löytää arkistoparadigmasta noin 150 vuoden ajalta 

neljä eri vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa korostettiin evidenssiä ja juridista perin-

töä (1930-luvulle saakka / arkistonhoitaja puolueettomana totuudenkantajana), toi-

sessa kulttuurista muistia (1930-luvulta 1970-luvulle / arkistonhoitaja arvottajana), 

kolmannessa sosiaalisia sitoumuksia (1970-luvulta alkaen / arkistonhoitajan identi-

teetin etsimisen kausi) ja neljännessä yhteisöllisyyttä (alkamassa oleva kausi / arkis-

tonhoitaja mentorina).26 

Arkistoja koskevaa tutkimusta Suomessa 

Suomessa arkistoja koskeva tutkimus on ollut pitkälti yksittäisiä arkistoja, arkisto-

käytäntöjä ja jossakin määrin myös arkistoteoriaa koskevia tutkimuksia ja ohjekirjo-

ja.27 Arkistojen ja erityisesti arkistoprofession tutkiminen historiallisesta näkökul-

masta on vähäistä. Martti Kerkkonen (1988) on käsitellyt arkistolaitoksen vanhaa 

historiaa teoksessa "Suomen arkistolaitos Haminan rauhasta maan itsenäistymiseen" ja 

Pirkko Rastas (1983) "Arkistohallintoa sata vuotta sitten". Itse profession muutoksen 

tarkastelu jää kuitenkin näissä vähälle huomiolle. Marjo Rita Valtonen (2005), Pek-

ka Henttonen (2007) ja Sari Mäkinen (2013) ovat tehneet asiakirjahallinnan alueelle 

sijoittuvat väitöskirjat. Arkistoprofession kehitystä historiallisesta näkökulmasta 

tarkastelevaa väitöskirjaa ei Suomessa ole ilmestynyt. 

Muu muistifunktioita koskeva tutkimus 

Jo aiemmin tuli esille, että Richard J. Cox esitti monitieteellistä tutkimusta ja erityi-

sesti kirjastohistorian huomioimista arkistohistorian rinnalla. Olen myös itse etsinyt 

tutkimukselleni vertailukohtaa muista muistifunktioista. 

Kaisa Sinikaran (2007, 49) mukaan kirjastonhoitajan ammattikuvan kansainväli-

nen tutkimus on kohdistunut erityisesti ammatin arvostukseen, kirjastonhoitajan ja 

tutkijoiden väliseen vuorovaikutukseen, vieraantumiseen, kirjastonhoitajan muuttu-

viin rooleihin ja tietoyhteiskunnan haasteisiin. Sinikaran antamat esimerkkitutki-

                                                   
26 Museoammattilaisten kausijaottelua Suomessa ks. esim. Palviainen 2010. 

27 Arkistolaitoksen toimittamassa oppikirjassa "Arkistot yhteiskunnan toimiva muisti" (Lybeck et al. 2006) 
on katsaus aiempiin kotimaisiin arkisto-oppaisiin ja oppikirjoihin. 
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mukset on tehty 1980-90-luvuilla. Suomessa ammattikuvaa on selvitetty lähinnä 

työnjaon, sijoittumisen tai koulutuksen näkökulmasta. Informaatiotutkimuksessa 

Kaisa Sinikara luonnehtii fokuksen olevan erityisesti tiedonvälitykseen liittyvissä 

järjestelmissä, välineissä ja instituutioissa. Tietopalvelutyön kulttuuristen muutosten 

tutkimus nimenomaan informaatioammateissa toimivien kannalta on jäänyt vä-

häiseksi. Sen sijaan on tutkittu aiheita, joihin on nähty liittyvän ongelmakohtia ja 

kehittämistarpeita. Viime aikoina kiinnostus käynnissä olevan tietoympäristömuu-

toksen tutkimukseen on lisääntynyt. 

Kirjastoalalta kuitenkin löytyy vertailukohtaa tutkimukselleni. Esimerkiksi jo 

vuonna 1987 on selvitetty tietotekniikan tuloa ja vaikutuksia korkeakoulukirjastoi-

hin.28 Tavoite on ollut kehittävä. Pääkysymyksenä on koulutus, mutta mukana on 

jonkin verran suoria lainauksia haastateltujen henkilöiden kokemuksista. Selvityk-

sestä on mahdollista löytää joitakin samantyyppisiä kokemuksia kuin omasta 

aineistostani. Ajallisesti kokemukset lähestyvät toisiaan, sillä vaikka aineistoni on 

kerätty vuonna 2003, kerronta liittyy menneisyyden kokemuksiin. 

Ehkä lähimpänä tutkimukseni fokusta on Kaisa Sinikaran (2007) kirjastotyötä 

analysoiva väitöstutkimus "Ammatti, ihminen ja maailmankuva murroksessa. Tutkimus 

yliopistokirjastoista ja kirjastonhoitajista tietoyhteiskuntakaudella 1970-2005". Tutkimuksen 

painopiste on ihmisten ja kulttuurin, erityisesti maailmankuvan ja arvojen muutok-

sen tarkastelussa. Tutkimuksen kehyksenä on murros, jonka tietoyhteiskuntakehitys 

on aiheuttanut. Sinikaralle keskeinen maailmankuvan käsite ei kuitenkaan omassa 

tutkimuksessani ole keskeisessä asemassa. 

Uudemmassa tutkimuksessa esimerkiksi Marie-Claude Boudreau, Christina 

Serrano ja Keri Larson (2014) tarkastelevat kirjastoammattilaisten työn muuttumis-

ta sekä ryhmäidentiteetin muodostumista digitaalisoituvassa ympäristössä. Tutki-

mus rakentuu identiteetti-käsitteen ympärille. Tutkimus eroaa omastani siinä, että 

he tarkastelevat identiteetin muodostumista tilanteessa, jossa luodaan uutta yksik-

köä. Tutkimuksen mukaan uuden identiteetin luomisessa tarvitaan linkkejä aiem-

paan identiteettiin, samalla kun katse on suunnattuna tulevaisuuteen. Sama ajatus-

kuvio tulee tutkimuksessani esille traditio-käsitteen kautta. 

Suomalaisista identiteettiä koskevista kirjastoalan kirjoituksista voisi mainita 

Tuula H. Laaksovirran (2000) kirjoittaman artikkelin kirjastoalan ammatti-identitee-

tistä. Laaksovirta käsittelee erityisesti ristiriitaa joka kirjastoalalla on vallinnut omis-

sa käsityksissä ammattikunnan huonosta arvostuksesta verrattuna hyvään ulkoiseen 

kuvaan kirjastoista. Marjut Pohjalaisen (2013) kirjoittama artikkeli hiljaisesta tie-

                                                   
28 Tietotekniikan tulo ja vaikutukset korkeakoulukirjastoihin (1987). 
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dosta kirjastonhoitajien työssä on joiltakin osin lähellä omaa tutkimustani, vaikka 

keskittyykin erityisesti asiakas- ja tietopalvelunäkökulmaan. 

Suomalaista kirjastohistoriaa 29 on tutkittu. Suomen yleisten kirjastojen historias-

ta saa hyvän kokonaiskuvan Ilkka Mäkisen (2009) toimittamasta kokoomateoksesta. 

Kirjan artikkeleista Jarmo Saartin kirjoittama katsaus yleisten kirjastojen tieto- ja 

viestintätekniikan kehityksestä 1970-1990-luvuilla kertoo kirjastojen näkökulmasta 

juuri samasta aikakaudesta kuin tutkimukseni tietoteknistymisteema. Akateemisista 

yleisiä kirjastoja käsittelevistä tutkimuksista voidaan mainita esimerkkeinä Ilkka 

Mäkisen (1997) ja Pirjo Vatasen (2002) väitöskirjat. Johanna Lilja (2001) on esitellyt 

artikkelissaan suomalaista 1990-luvun lopun kirjastohistoriallista tutkimusta. Hän 

toteaa, että kirjastohistoriallinen tutkimus on kahtiajakautunutta. Akateeminen tut-

kimus on keskittynyt enemmän yleisten kirjastojen kehitykseen. Sen sijaan tieteelli-

sistä kirjastoista on laadittu lyhyehköjä historiikkeja. Lisäksi Liljan artikkelin lopussa 

on ehdotuksia siitä kuinka professiota tulisi tutkia vielä tarkemmin. Kaiken kaikki-

aan tutkimusten puutteena on se, että kirjastoja on tarkasteltu liiaksi erillään muusta 

yhteiskunnasta. Yhteiskuntaulottuvuuden lisäksi vertaileva tutkimusote voisi moni-

puolistaa aiheen käsittelyä. Lilja huomauttaa, että kirjastonhoitajan profession muo-

dostumisen tutkiminen on puutteellista. Useimmissa tutkimuksissa ammattitaito 

nähdään itsestään selvästi myönteisenä asiana analysoimatta kuitenkaan kovin 

syvällisesti, minkälaisia tietoja, taitoja tai valmiuksia se käsitti. 

Myös museoalan tutkimuksista on mahdollista löytää yhtymäkohtia arkisto-

profession tutkimiselle. Esimerkiksi Paul F. Marty (2007) esittelee tutkimuksessaan 

sitä, kuinka tekninen muutos on tuonut museoihin teknisesti suuntautuneita ja 

erikoistuneita tiedonhallinnan ammattilaisia, vaikka sinänsä jo perinteinenkin mu-

seoammatillinen rooli on vaatinut tiedonhallintataitoja. Marty on tutkinut näiden 

uusien tietoammattilaisten näkökulmasta työntekijöiden sopeutumista museoiden 

uudistumisen vaateisiin. Tutkimus painottuu uusien teknologioiden hyödyntämi-

seen museokontekstissa sekä työntekijöiden ammatilliseen kehittymiseen ja tarpee-

seen hankkia jatkuvasti uusia taitoja. Wendy M. Duff, Joan M. Cherry ja Rebecka 

Sheffield (2010) ovat sen sijaan tutkineet perinteisten museoammattilaisten roolia. 

He esittelevät artikkelissaan kyselytutkimuksen, jota varten he ovat keränneet 

tietoja Toronton yliopistosta 1970-2007 valmistuneilta museoalan ammattilaisilta. 

Tutkimuksen lähtökohdat ovat museoalan koulutuksessa, mutta tutkimus tuo esille 

yleisempiäkin museoammattilaisten käsityksiä ammatistaan, esimerkiksi alalle ha-

keutumisen motiiveja ja työssä tarvittavia taitoja. 

                                                   
29 Ilkka Mäkinen (1999) käyttää laajempaa informaatiohistorian käsitettä. 
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Suomessa on julkaistu yksittäisiä museoita esitteleviä kirjoja ja muita kirjoituksia 

hyvinkin runsaasti. Museokehityksen kokonaiskuvaa on mahdollista tavoittaa 

esimerkiksi Susanna Petterssonin ja Pauliina Kinasen (2010) toimittamasta kokoo-

mateoksesta "Suomen museohistoria". Teokseen sisältyvä Ritva Palviaisen kirjoittama 

artikkeli museotyön ammatillistumisesta sivuaa joiltakin osin omaa tutkimustani. 

Asko Mäkelän (2005) artikkeli "Digi tuli arkistoon" ja Minna Ruusuvirran (2008) Pro 

gradu –tutkielma "Siinä ei siirrytä vain kynän käytöstä tietokoneen käyttöön – Museoiden 

kokemuksia teknologian käytöstä" luovat tietoteknistymisteeman osalta kontekstia mu-

seoalan kehitykseen. 

Erityisesti digitalisoitumisen, yhtenevien digitaalisten aineistojen ja yhteisten 

haku- ja esitysfoorumien myötä näyttäisi olevan yhä suurempi tarve käsitellä muisti-

funktioita yhteisesti. Esimerkiksi Riitta Mäkinen on jo vuonna 1987 kirjoittamas-

saan artikkelissa etsinyt kirjasto- ja arkistotyön samankaltaisuuksia. Mäkinen löytää 

molemmille ammattikunnille yhteisiä aihealueita ja potentiaalisia yhteistyökohteita 

tiedonkulkua, tila- ja varustekysymyksiä, kokoelmien turvallisuutta, konservointia, 

aineistojen aktiivista karsintaa, asiakaspalvelun organisointia, tietoteknisiä ratkaisuja 

ja henkilökunnan pätevyyttä koskevilta aihealueilta. Mäkinen viittaa kirjoituksessaan 

arkistojen ja kirjastojen toimintojen ja aineistorajojen liudentumiseen tallennus-

menetelmien, atk:n ja maailmanlaajuisten yhteyksien ja tietopalvelun kehittyessä. 

Uudemmissa tutkimuksissa Jennifer Trant (2009) on käsitellyt muistiorganisaa-

tioiden (arkistot, kirjastot, museot) toimintaperiaatteiden eroja, yhteisiä piirteitä ja 

erityisesti digitaalisen aikakauden mahdollistamaa konvergenssia. Isto Huvila (2014) 

on tutkinut kulttuuriperintöammattilaisten käsityksiä arkistojen, kirjastojen ja muse-

oiden roolista tulevaisuudessa. Artikkelissa esitetyt aineistot on kerätty ruotsalaisilta 

arkistojen, kirjastojen ja museoiden ammattilaisilta kyselynä ja analysoitu kvantitatii-

visin menetelmin. Huvila kokoaa aluksi lyhyesti ammattikunnan muutospiirteitä 

viimeisen kahden vuosikymmenen ajalta. Päätavoitteena on kuitenkin ollut ammat-

tilaisten ja instituutioiden roolin tulevaisuuden mielikuvien kartoittaminen käytettä-

väksi strategisen suunnittelun pohjana. Huvilan havaintona on, että arkistojen, 

kirjastojen ja museoiden ammattilaisten näkemykset tulevaisuuden rooleista eroavat 

toisistaan. Kirjastot ja museot edustivat tuloksissa ääripäitä ja arkistoammattilaisten 

vastaukset sijoittuivat niiden välimaastoon. Huvila myöntää, että tutkimus ei 

sinänsä tarjoa vastauksia siihen kuinka arkistojen, kirjastojen ja museoiden missio 

tulisi tulevaisuudessa määritellä. Tarvittaisiin lisää keskustelua muun muassa siitä 

olisivatko tavoitteet yhteisiä vai erilaisia eri sektoreilla. Huvila toteaa kirjallisuuskat-

sauksessaan, että aiheesta on toistaiseksi tehty vain vähän empiiristä tutkimusta. 
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Tietoteknistymisen historian tutkimusta Suomessa 

Petri Saarikoski (2004) on väitöskirjassaan tutkinut kotitietokoneiden ja tietokone-

harrastuksen kehityshistoriaa Suomessa 1970-luvulta 1990-luvulle. Saarikoski on 

todennut, että tietotekniikka ja lähimenneisyyden tutkimus eivät ole olleet historia-

tieteen perinteisesti vahvimpia alueita, mutta tietotekniikan historian tarkastelu on 

vähitellen vakiintumassa myös akateemisena tutkimussuuntauksena.  Aluksi tieto-

tekniikan tutkimuksessa tekniikan osuus korostui voimakkaasti. Humanistinen nä-

kökulma on edustanut vasta alan viimeisintä vaihetta, jossa tekniikka työnnettiin 

taka-alalle ja käyttäjät nostettiin ensisijaisen tarkastelun kohteeksi. Saarikoski näkee 

historioitsijan eduksi sen, että tapahtumia ja käsitteitä hahmotetaan laajan ajallisen 

perspektiivin kautta. Lisäksi Saarikosken tutkimuksen perusnäkökulmana on, että 

tietotekniikka ei astu ihmisten arkeen pelkkinä laitteina ja koneina, vaan kehitykseen 

vaikuttavat erilaiset tarinat, puhetavat ja tulkinnat. Nämä ovat jatkuvasti muuttuvia 

ja eri aikoina uudenlaisia merkityksiä saavia prosesseja.30 

Saarikosken tutkimuksen lisäksi esimerkiksi Sanna Talja, Johanna Uotinen ja 

Sari Tuuva-Hongisto ovat tutkineet tietotekniikkaa muun muassa arjen näkökul-

masta.31 Vuonna 2003 Sanna Talja ja Sari Tuuva analysoivat tietoyhteiskuntaistu-

mista koskevaa tutkimusta. Heidän mukaansa tietoyhteiskuntaa kehitettäessä on 

ollut tarjolla vähiten tietoa tietoyhteiskunnan kansalaisten ja käyttäjien arjesta sekä 

tietotekniikkaa koskevasta merkityksenannosta. Tilastollisia tutkimuksia on tehty ja 

ne kertovat hyvin tietotekniikan käytön määristä. Puutteelliseksi kuitenkin jää se 

millaisia kokemuksia ja tulkintoja numeroiden taustalla on. Myös tietoyhteiskuntaa 

koskevia strategioita on tehty. Ne sisältävät paljon käyttäjiä koskevia oletuksia ja 

lausumia, mutta ovat kuitenkin pohjimmiltaan suunnitelmia ja toiveita tulevasta. 

Tietoyhteiskuntastrategiat edustavat väistämättä kehittäjänäkökulmaa suhteessa 

käyttäjiin ja arkeen.32 

Yleinen yhteiskuntatieteellinen ja sosiologinen tietoyhteiskuntakehitystä ja työn 
muuttumista koskeva kirjallisuus 

Leena Lintilä (2000, 223) on jaotellut neljään eri ryhmään tutkimuksia, jotka käsit-

televät tietotekniikan vaikutuksia työhön: 

                                                   
30 Saarikoski 2004, 19-24. 

31 Esim. Talja - Tuuva 2003; Tuuva-Hongisto 2007; Uotinen 2003; Uotinen 2005.  

32 Talja - Tuuva 2003, 7. 
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1) Laaja yhteiskunnallinen näkökulma siihen miten teknologia vaikuttaa työn 
tulevaisuuteen 

2) Filosofinen lähestymistapa, tietoteknologian suhde ihmisyyteen, 
tietoteknologian ja ihmisen vuorovaikutus 

3) Tekninen, käytännönläheinen ja normatiivinen lähestymistapa (esim. 
opaskirjat) 

4) Yksityiskohtainen lähestymistapa, joka käsittelee tietoteknologian aiheuttamia 
käytännön muutoksia yksilön työssä ja työn kokemuksissa 

Tutkimukseni sijoittuu tämän jaottelun mukaan kohtaan neljä eli tarkastelun koh-

teena ovat muutokset työssä sekä niihin liittyvät kokemukset. Myös Lintilän mainit-

sema laaja yhteiskunnallinen näkökulma on rajallisesti mukana tutkimuksessani. 

Esittelen vielä kirjallisuuskatsauksen lopuksi muutamia yhteiskuntatieteellisiä ja 

sosiologisia tietoyhteiskuntakehitystä sekä työn muuttumista käsitteleviä teoksia, 

jotka ovat mukana tutkimukseni lähdeaineistoissa. Tietotekniikka- ja tietoyhteiskun-

takehityksen kirjallisuus on laajaa, joten keskityn katsauksessa muutamaan kotimai-

seen taustateokseen. Suurin osa kirjoista on usean kirjoittajan artikkeleita sisältäviä 

kokoomateoksia. Kirjat ovat pääosin aikalaisdiagnoosia33 tai tulevaisuuden visioin-

tia, historiallinen näkökulma on vähäisempää. 

Erityisesti Pasi Pyöriän (2005 ja 2007) tutkimukset tarjoavat kehystä omalle tut-

kimukselleni suomalaisessa työelämäkontekstissa. Pyöriän näkökulma on kuitenkin 

yhteiskunnallinen, ei niinkään yksilöön ja kokemuksiin pureutuva. Raimo Blom, 

Harri Melin ja Pasi Pyöriä (2001) ovat kartoittaneet kokoomateoksessa Tietotyö ja 

työelämän muutos - Palkkatyön arki tietoyhteiskunnassa suomalaisen tietotyön arkea 

1980-luvun lopulta 2000-luvun alkuun lähinnä tilastollisesta näkökulmasta. Matti 

Vuorensyrjä ja Reijo Savolainen (2000) ovat toimittaneet teoksen Tieto ja tietoyh-

teiskunta, jossa on muutamia tutkimukseni kannalta hyödyllisiä artikkeleita. Raija 

Julkusen, Jouko Nätin ja Timo Anttilan (2004) teos Aikanyrjähdys - keskiluokka 

tietotyön puristuksessa on tietoyhteiskuntakehitystä tarkastelevaa yhteiskuntatieteellistä 

tutkimusta, jossa kohteina ovat erityisesti työaika ja tietotyön ongelmat. Myös Antti 

Kasvion, Tommi Inkisen ja Hanna Liikalan (2005) toimittamassa teoksessa Tietoyh-

teiskunta - Myytit ja todellisuus pohditaan eri artikkeleissa tietoyhteiskunnan luonnetta. 

Teoksessa on muun muassa Erkki Karvosen tiivis tietoyhteiskuntakehityskuvaus 

siitä, kuinka Suomen 1990-luvun lopun teknologianousu nähtiin ulkoapäin ja 

kuinka teknologiahuuma normalisoitui 2000-luvun alussa. Juha T. Hakalan kirja 

                                                   
33 Aikalaisdiagnoosi-käsitteestä ks. Noro 2000. 
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Informaatiohyöky: Tiedon ja osaamisen hallinta työelämässä (2006) on lähinnä työelämän 

tarpeisiin kohdistettu tieteellisiin lähteisiin nojautuva, mutta kuitenkin lähinnä yksit-

täisen tutkijan pohdintaa heijastava kirja. Tämän tyyppinen populaari ajan luonnetta 

ja lähihistoriaa vapaasti analysoiva kirjallisuus on omalla tavallaan hyvää taustaluke-

mista. Teksti pystyy palauttamaan tutkijan siihen ajatusmaailmaan, joka 2000-luvun 

alkupuolella vallitsi. 
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2 Tutkimusmenetelmät 

 

 

Tutkimukseni on laadullinen tapaustutkimus. Tapaustutkimus tarkoittaa tietynlaista 

tutkimisen tapaa eli tutkimusstrategiaa, jonka sisällä puolestaan voidaan käyttää 

erilaisia aineistoja ja menetelmiä.34 Myös laadullisen tutkimuksen sisällä voidaan 

käyttää monenlaisia lähestymistapoja tutkimuksen näkökulmasta ja tarkoituksesta 

riippuen.35 Lisäksi olen käyttänyt joitakin etnografisen tutkimusmenetelmän omi-

naisuuksia laadullisen tapaustutkimuksen täydentäjänä. 

Yleistäen voidaan sanoa, että menneisyyttä tutkittaessa asiakirjat ja dokumentit 

kertovat parhaiten siitä mitä tapahtui, kun taas suulliset lähteet tarjoavat näkö-

kulmaa siihen, miten ihmiset tunsivat tai kokivat tapahtuneen. Kirjallisiin lähteisiin 

perustuva historiankirjoitus pyrkii objektiivisuuteen ja puolueettomuuteen, vaikka 

tavoite todellisuudessa jääkin vain ihanteeksi. Suullisesti välitetty historia sen sijaan 

juontaa juurensa henkilöiden omiin kokemuksiin ja on luonteeltaan subjektiivista ja 

arvioivaa. Henkilökohtaiset ja yhteisölliset asenteet ja suhtautumistavat tulevat 

suullisissa lähteissä selvästi esille.36 Tässä tutkimuksessa pyrin käyttämään hyväksi 

molempien aineistotyyppien parhaita ominaisuuksia hahmottaakseni tapaustutki-

muksen kokonaiskuvaa. 

Tutkimuksen tieteenfilosofinen kehys on hermeneutiikassa.37 Erityisen läheisek-

si koen Hans-Georg Gadamerin hermeneuttisen ajattelun piirteet, jossa historial-

                                                   
34 Laine - Bamberg - Jokinen 2007, 9. 

35 Dey 1993, 1. 

36 Allen - Montell 1981, 21. Muistitietohistorian subjektiivisuudesta ks. Yow 1994, 25. Muistitiedon ja 
kerronnan henkilökohtaisuudesta ja suhteesta yhteisöllisyyteen ks. Ukkonen 2000, 23-27. 

37 Hermeneutiikka on kokenut 1900-luvulla murroksen metodologisesta suuntauksesta filosofiseen 
eksistentiaalis-ontologiseen hermeneutiikkaan. Aiemmin vallalla ollut epistemologinen ja metodologi-
nen hermeneutiikka yritti rakentaa ihmistieteille epistemologisen perustan ja tiedollisen varmuuden 
takaavan metodologian. Tämän suuntauksen edustajiksi mainitaan usein Friedrich Schleiermacher ja 
Wilhelm Dilthey. Uudempi eksistentiaalis-ontologinen hermeneutiikka puolestaan alkoi Martin 
Heideggerin myötä 1900-luvun alussa ja kehittyi huippuunsa Hans-Georg Gadamerin hermeneu-
tiikassa toisen maailmansodan jälkeen. Muutoksen ydin metodologisesta filosofiseen on siinä, että 
hermeneutiikkaa ei pidä käsittää vain oppirakennelmana niistä tekniikoista ja tietoisuuden proses-
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lisuus, mennyt ja niihin liittyvä tradition käsite ovat tulevaisuutta keskeisemmällä 

sijalla. Myös kielellisyyden universaalisuus on Gadamerin tuotannon läpikulkeva 

teema. Kielellisyyttä tulkitsemisen ja ymmärtämisen ensimmäisenä mahdollisuus-

ehtona voidaan kuvata hermeneuttisen kehän käsitteellä. Kaikessa tulkitsemisessa ja 

ymmärtämisessä osien ja kokonaisuuden suhde on kehämäinen. Voimme ymmärtää 

jonkin tietyn osan tulkitsemisen kohteesta vain kokonaisuuden osana. Esimerkiksi 

sana voidaan ymmärtää vain osana lausetta, lause vain osana tekstiä, teksti vain 

osana kulttuurista traditiota. Kokonaisuus ei kuitenkaan ole tulkitsevalle subjektille 

valmiina annettu, vaan se voi muodostua vain osien tulkitsemisen myötä. Tämä 

osien ja kokonaisuuden vastavuoroinen, jatkuva liike on kaiken tulkitsemisen ja 

ymmärtämisen perusrakenne.38 

Gadamerin mukaan hermeneutiikan tehtävä perustuu tuttuuden ja vierauden 

vastakohtaan. Perinne on väline, joka tarjoaa meille aseman tuttuuden ja vierauden 

välissä. Hermeneutiikan todellinen paikka on eräänlaisessa tuttuuden ja vierauden 

välitilassa. Sen seurauksena hermeneutiikan keskukseksi muodostuu ajallinen etäi-

syys ja sen merkitys ymmärtämiselle. Aika ei ole ensisijaisesti erottava kuilu, joka on 

silotettava, koska se pitää tulkitsijan ja tulkittavan kaukana toisistaan. Tosiasiassa se 

on kantava perusta tapahtumiselle, johon nykyhetken ymmärtäminen on juurtunut. 

Siksi ajallista etäisyyttä ei tarvitse ylittää. Gadamerin mukaan oli lähinnä historismin 

naiivi ennakko-oletus, että päästäkseen historialliseen objektiivisuuteen on asettau-

duttava menneen ajan henkeen ja ajateltava sen käsitteillä ja mielteillä omiensa sijas-

ta. Tosiasiassa ajallinen etäisyys pitää tunnistaa ymmärtämisen mahdollisuudeksi.39 

Ymmärtäminen alkaa, kun jokin puhuttelee meitä. Tämä vaatii omien ennakko-

luulojen40 perusteellista tarkastelua. Hermeneuttisesti totuuteen pyrittäessä täytyy 

tutkijan alusta pitäen pyrkiä olemaan vastaanottavainen tekstin toiseudelle. Vastaan-

ottavaisuus ei kuitenkaan edellytä "neutraaliutta" tarkasteltujen asioiden suhteen tai 

itsensä häivyttämistä, vaan siihen kuuluu omien ennakkonäkemysten ja ennakko-

luulojen omaksuminen erottamalla ne tekstin näkemyksistä. Ennalta sitoutumises-

taan on oltava tietoinen, jotta teksti voisi ilmetä omassa toiseudessaan ja vastata 

                                                                                                                                  
seista, joiden kautta tietämistä tavoitteleva subjekti pyrkii ymmärrykseen tulkitsemisen kohteesta. 
Myös ajallisuuden kytkeytyminen tulkintaan ja ymmärtämiseen on yksi 1900-luvun hermeneutiikan 
keskeisiä kysymyksiä. Tontti 2005, 50-52 ja 56-57. 

38 Tontti 2005, 58-60. 

39 Gadamer 1986, 1987/2004, 36. 

40 Gadamer käyttää saksankielistä ilmaisua Vorurteil, ennakkoluulo, jolla on nykykielessä negatiivinen 
merkitys. Gadamer painottaa, että ennakkoluulot ovat ymmärtämisen ja tulkitsemisen välttämättömiä 
mahdollisuusehtoja. Termin negatiiviset merkitykset ilmestyivät Gadamerin mukaan valistuksen aika-
kaudella. Tontti 2005, 61.  
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ennakkonäkemyksiin omalla asioita koskevalla totuudellaan.41 Vain reflektoimalla ja 

eksplikoimalla omia ennakkoluuloja ja niiden syntyhistoriaa voidaan esittää perus-

teltuja kannanottoja muiden ennakkoluuloista. Kaiken kritiikin perusta on itsekri-

tiikki.42 

Jarkko Tontti on luonnehtinut ennakkoluuloja koskevaa etäännyttämistä erään-

laisena mahdottomana ja saavuttamattomana ideaalina, jota kuitenkin pitää tutki-

muksellisessa tulkitsemisessa tavoitella, kuitenkin tietoisena siitä, että sitä ei voida 

täydellisesti saavuttaa. Vaikka voimme eksplikoida joitakin tutkimuksen kohdetta 

koskevia ennakkoluulojamme, jäävät useimmat niistä kuitenkin huomaamatta. 

Myös Gadamer painottaa yhteenkuuluvuutta eli sitä etäännyttämisvaatimuksen kiel-

tämää seikkaa, että kuulumme aina jo siihen samaan todellisuuteen, josta meidän 

pitäisi itsemme tutkimuksessa etäännyttää. Olemme aina jo osa sitä, mitä kutsumme 

objektiksi.43 

Koen, että edellä esitetyt hermeneutiikan perusmääritykset sopivat hyvin kuvaa-

maan tutkimusprosessini kokonaisuutta sekä omaa asemaani tutkijana. "Tutkimus 

pitää aloittaa jostakin ja lopettaa johonkin, mutta sillä välillä se voi mennä ympäri muutaman 

kierroksen."44 Edellinen Karen O´Reillyn toteamus kuvaa hyvin tulkintaprosessia. 

Myös tapaustutkimusstrategian yhteydessä esitetyt triangulaation syklit45 ja laadul-

lisen analyysin iteratiivinen spiraali46 muistuttavat yhteisestä hermeneuttisesta taus-

tasta. 

Käsitän hermeneutiikalla tutkimukseni taustafilosofiana olevan useita merkityk-

siä, vaikka se ei annakaan suoranaisesti tutkimusmenetelmällisiä neuvoja. Herme-

neuttinen kehä, osien ja kokonaisuuden vuoropuhelu, ilmenee tapana tehdä tutki-

musta. Kehämäisyys tulee esille merkitysten tarkentumisena tutkimusprosessin ede-

tessä. Omasta haastatteluaineistosta nousee asioita, ideoita ja merkityksiä, joita voi 

kehittää edelleen ja liittää yhteen ottamalla mukaan aineksia muista lähteistä saa-

duista kontekstitiedoista sekä aiemmasta tutkimuksesta. Tutkimusprosessin edetes-

sä on tavallista palata kokonaisuudesta yksityiskohtiin ja päinvastoin.47 Lisäksi 

                                                   
41 Gadamer 1986, 1987/2004, 34 ja 38-39. 

42 Tontti 2005, 62. 
43 Tontti 2005, 63-64. 

44 O´Reilly 2005/2012, 40-41. 

45 Laine - Bamberg - Jokinen 2007, 26-27. 

46 Dey 1993, 53. Dokumentti- ja arkisto-aineistojen hermeneuttisesta analyysiprosessista ks. Foster 
1994. 

47 Tutkimuksessani voi nähdä kehämäisyyttä analyysin lisäksi jo aineistonkeruussa ja sitä aiemmissa 
tutkimuksen taustoissa. Tutkimuskysymykset ovat täsmentyneet laajemman alalla käydyn taustakes-
kustelun kautta ja aihepiirit ovat siten siirtyneet myös haastattelukysymyksiin. Toinen kehämäinen 
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hermeneutiikassa esillä olevat ajallisuuden, tradition ja kielellisyyden ajatukset ovat 

aineiston analyysissä läsnä; samoin kuin omien ennakkoluulojen kyseenalaistaminen 

tutkimuksessa, jossa kohde on tuttu ja läheinen ja jolloin tutkija joutuu koko tutki-

musprosessin ajan refleksiivisesti peilaamaan omaa asemaansa tutkimuskohteensa 

tuttuuteen ja vierauteen. 

2.1 Laadullinen tapaustutkimus 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen kohteena on ihminen ja ihmisten elämään 

liittyvät merkitykset. Merkitykset voivat ilmetä esimerkiksi ihmisten ja yhteisöjen 

toimina, päämäärinä, suunnitelmina ja hallinnollisina rakenteina. Varron (1992) 

mukaan ladullisen tutkimuksen kohteet saavat merkityksensä ja lähtökohtansa 

elämismaailmasta, siitä ihmisten kokemustodellisuudesta, joka on koko ajan läsnä ja 

valmiina, muuttuvana ja muutettavana.48 Tutkimukseni ihmiset ja merkitykset sijoit-

tuvat työelämäyhteyteen ja arkeen. Haastattelemani työntekijät ovat osa työyhteisöä 

ja toimivat työlle asetettuja päämääriä toteuttaen. Työyhteisössä toiminta on suun-

nitelmallista ja organisoitua ja arjen sujuvuutta varten on olemassa omat sääntönsä. 

Organisaatiossa tai laajemminkin ympäristössä tapahtuvat muutokset heijastuvat 

yksilöiden toimintaan ja sitä kautta myös kokemuksiin. Catherine Cassell ja Gillian 

Symon (1994, 5) muistuttavat, että vain laadullinen tutkimus on menetelmällisesti 

tarpeeksi sensitiivinen muutoksen yksityiskohtaiseen tarkasteluun. Organisaatioita 

tutkittaessa organisaation dynamiikka ja muutos ovat keskeisiä tutkimuskohteita ja 

laadullisten menetelmien avulla päästään vastaamaan erityisesti kysymyksiin mitä on 

tapahtunut, miksi jotakin on tapahtunut ja kuinka prosessit ovat edenneet. 

Tutkimuksen keskiössä ovat muistiorganisaatioissa 1980-luvulla alkaneet ja 

edelleen jatkuvat muutokset. Muutoksilla on lisäksi olemassa taustoja pidemmäl-

läkin menneisyydessä. Koska nämä ilmiöt kokonaisuudessaan ovat laajoja, olen 

valinnut tarkastelutavaksi tapaustutkimusstrategian49.  Tapaustutkimus tarjoaa mah-

dollisuuden syvälliseen ja perusteelliseen analyysiin. Syvyys voi viitata esimerkiksi 

yksityiskohtaisuuteen, rikkauteen, runsauteen, täydellisyyteen ja eheyteen. Tapaus-

tutkimuksia pidetään analyysitavaltaan kokonaisvaltaisina, "holistisina" ja kuvailua 

                                                                                                                                  
tutkimusaineistoon vaikuttava piirre on organisaation arkistoaineistojen ja haastatteluaineistojen vuo-
ropuhelu. Koska tutustuin arkistoaineistoihin ennen haastatteluja, vaikuttivat ne haastattelukysymyk-
siin ja näiden aineistojen vuoropuhelu jatkui edelleen aineistojen analyysivaiheessa. 

48 Varto 1992, 23-24. 

49 Tapaustutkimuksesta tutkimusstrategiana ks. Yin 2003, 14. 
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"tiheänä" ja tarkkapiirteisenä.50 Tapaustutkimus reagoi ilmiön monimutkaisuuteen 

triangulaation eli toisiaan täydentävien aineistojen, menetelmien ja näkökulmien 

avulla. Triangulaatio ei sinällään takaa automaattisesti tulosten luotettavuutta, mutta 

sillä voidaan syventää empiiristä ja käsitteellistä ymmärrystä tapauksen eri puolista. 

Triangulaatiotyypeistä aineisto- ja menetelmätriangulaatio ovat vahvasti sidoksissa 

toisiinsa.51 

Tapaustutkimusta käytetään tutkittaessa tosielämän ilmiöitä. Lisäksi tapaustutki-

muksen tyylipiirteenä on kontekstien selvittäminen ja monien eri lähteiden käyttö.52 

Tällöin selvitetään mahdollisimman tarkasti tutkimuskohteen ja valitun ilmiön 

luonnetta. Omassa tutkimuksessani tavoitteena on, että lukija saa riittävästi tietoa 

konteksteista, joihin muutosteemat ja muutoksen kokeminen liittyvät. Tämän 

vuoksi selvitän tutkimuskohteen ja tutkimusteemojen historiallisia taustoja sekä 

toimintaympäristöön liittyviä konteksteja. Yin (2003) määrittelee tapaustutkimuk-

sen kohteiksi pääasiassa meneillään olevat nykyajan ilmiöt ja tapahtumat. Yin ei 

kuitenkaan pidä tätä ehdottomana, vaan tapaustutkimus voi myös limittyä ja olla 

osittain päällekkäistä historian tutkimuksen kanssa. Tutkimuksessani historiallinen 

näkökulma sisältyy tapaustutkimukseen ja tapauksen konteksteihin. 

Tapaustutkimuksen luonteen pohtiminen liittyy läheisesti yleistämiseen. Joiden-

kin tutkijoiden mielestä yleistäminen on tapaustutkimuksen yhteydessä mahdollista, 

toiset puolestaan näkevät sen lähes mahdottomana.53 Yvonna S. Lincolnin ja Egon 

G. Guban (2000b, 33 ja 38-40) mukaan yleistyksessä ei ole kyse ehdottomista 

loppupäätelmistä vaan työn alla olevista hypoteeseista, joilla voidaan ymmärtää 

muita tapauksia. Yleistäminen on aina aika- ja kontekstisidonnaista. Tapaustutki-

muksessa yleistämisen ei myöskään aina tarvitse olla yksi yhteen yleistämistä, eikä 

tuloksia välttämättä peilata suhteessa toiseen täsmälleen samankaltaiseen toimija-

ryhmään.54 

Tapaustutkimus on intensiivinen tutkimusmenetelmä, jossa tavoitteena on - 

ainakin osittain - valottaa laajempaa tapausten joukkoa.55 Yleistämisen taso vaihte-

lee erilaisissa tapaustutkimuksellisissa tavoissa vähäisestä yleistämisestä tavoitteelli-

                                                   
50 Gerring 2007, 49; Laine - Bamberg - Jokinen 2007, 9. Tiheästä kuvauksesta ks. Geertz 1973, 3-30. 
Clifford Geertz viittaa omaksuneensa käsitteen "thick description" Gilbert Ryleltä. 

51 Laine - Bamberg - Jokinen 2007, 23-24. Triangulaatiotyyppien määrittelystä ks. Denzin 1970, 301-
310. Triangulaatiossa voidaan käyttää useiden aineistojen ja menetelmien lisäksi myös useita tutkijoita 
tai useita teorioita. 

52 Yin 2003, 13-14. 

53 Laine - Bamberg - Jokinen 2007, 27-31. 

54 Leino 2007, 216. 

55 Gerring 2007, 29. 
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seen yleistämiseen. Yleisellä tasolla tapaustutkimukset voidaan jakaa pääpiirteissään 

kolmeen eri ryhmään: varsinaisiin, välineellisiin ja kollektiivisiin tapaustutkimuksiin. 

Varsinaisessa tapaustutkimuksessa yleistämisen tavoite on alhainen ja sitä käytetään 

lähinnä sen takia, että halutaan ymmärtää paremmin juuri kyseistä tapausta. Tällöin 

tapaus omassa yksityiskohtaisuudessaan ja tavallisuudessaan on sinänsä kiinnostava. 

Välineellisessä tapaustutkimuksessa tiettyä tapausta tutkitaan, koska se tarjoaa näkö-

kulmia johonkin kysymykseen tai kehittää teoriaa. Tapaus sinänsä on kiinnostuksen 

kohteena toissijainen, sen sijaan se mahdollistaa ja tukee jonkin muun asian ymmär-

tämistä. Tämänkin tyyppisessä tapaustutkimuksessa tapausta tarkastellaan perusteel-

lisesti ja kontekstitiedot tutkitaan tarkasti. Tutkimus kuitenkin auttaa selvittämään 

myös jotakin ulkopuolista kiinnostuksen kohdetta. Kollektiivisessa tapaustutkimuk-

sessa yhteen tiettyyn tapaukseen kohdistuva kiinnostus on vähäisempää ja tutkimus 

kohdistuu useisiin tapauksiin yhdessä. Tapaukset on valittu, koska niiden tutkimi-

sen avulla pyritään saamaan enemmän tietoa tai luomaan teoriaa laajemmasta tapa-

usten joukosta.56 

Tutkimukseni voi parhaiten tyypittää välineelliseksi tapaustutkimukseksi, sillä 

tapauksen perimmäisenä tavoitteena on lisätä ymmärrystä laajemmista ulkopuoli-

sista ilmiöistä eli arkistomassojen kasvusta, tietoteknistymisestä ja arkistoprofession 

muutoksista. Kuten Robert E. Stake (1994) luonnehtii, tyypittelyt eivät ole usein-

kaan puhtaita tai edes tarkoitettu sellaisiksi. Myös omassa tutkimuksessani on piir-

teitä varsinaisesta tapaustutkimuksesta, jolloin tutkimuksen kohteena on elokuva-

arkiston toimintojen ja organisaatiokehityksen itsessään mielenkiintoinen historia. 

Tästä näkökulmasta katsottuna tutkimuskohteen tarkka kuvailu ja kontekstuali-

sointi muistuttavat varsinaista tapaustutkimusta. Tutkimusprosessin tavoitteena on 

kuitenkin ollut suuntautuminen varsinaisesta kohti välineellistä tapaustutkimusta eli 

pois pelkästä instituutiohistoriasta kohti tapauksen avulla tehtyä muutosteemojen 

analysointia ja sitä kautta kokonaisten ilmiöiden tutkimista. Tapaustutkimuksessa 

kehotetaan erottamaan tapaus ja tutkimuksen kohde toisistaan. Tällöin tapaus ilmentää 

tutkimuksen kohdetta.57 Tutkimuksessani elokuva-arkisto tapauksena ilmentää 

tutkimuksen kohteeksi valittuja laajempia teemoja ja ilmiöitä. 

Tutkimus muodostaa aina ketjun muiden tutkimusten kanssa. Muuhun tutki-

mukseen tutustumalla voi oman tutkimuksensa sijoittaa laajempaan kontekstiin ja 

samalla osoittaa miksi tutkimus on relevantti ja ajankohtainen.58 On myös mahdol-

lista ajatella niin, että tutkimuksen tehtävänä on tuottaa mahdollisimman täydellisiä 

                                                   
56 Stake 1994, 237-238 ja 243. 

57 Laine - Bamberg - Jokinen 2007, 10. 

58 O´Reilly 2005/2012, 37. 
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kuvauksia, jotta myöhemmin voitaisiin tutkia, pätevätkö yhdessä kontekstissa synty-

neet johtopäätökset myös toisessa kontekstissa. Tapaus voi tietyllä tavalla toimia 

laboratoriona, jossa jokin yleisen tason ongelma näyttäytyy paljastavalla tavalla.59 

Edellinen ajatus sopii hyvin tutkimukseeni. Pyrin heijastamaan teknistyvän tieto-

työn ja aineistomuutosten luonnetta yhtä tapausta laajemmin esimerkiksi hakemalla 

vertailukohtaa muista kulttuuriperintöalan tutkimuksista. Ilman erillistä vertailevaa 

tutkimusta yhdestä tapauksesta ei kuitenkaan pysty tekemään varmoja yleistyksiä, 

vaan kyse on enemmänkin pohdinnoista, jotka puolestaan tarjoavat pohjaa jatko-

tutkimuksille. Yleistettävyyteen olisi tietysti auttanut kollektiivinen tapaustutkimus-

menetelmä, mutta sen käytön hintana olisi ollut intensiivisen tutkimustavan menet-

täminen. 

Yleistettävyyteen liittyvistä ongelmista huolimatta pyrin konteksteissa selvittä-

mään ilmiöiden ja toimintaympäristön laajempaa kokonaisuutta, esimerkiksi kuvai-

lemalla audiovisuaalisten arkistojen luonnetta yleisellä tasolla. Tätä kautta on mah-

dollista havaita audiovisuaalisten arkistojen perustoimintojen samankaltaisuuksia. 

Täten myös muutosten voisi olettaa olleen samansuuntaisia, vaikka muutosten 

ajankohdat ja yksityiskohdat vaihtelevatkin. Arkistoja on perustettu eri aikoina ja 

niiden lainsäädännöllinen perusta vaihtelee kansallisten säädösten mukaan. Teknisiä 

ratkaisuja on otettu käyttöön eri aikoina, arkistomassoihin puolestaan vaikuttavat 

esimerkiksi kunkin maan lainsäädännössä ja määräyksissä tapahtuneet muutokset 

sekä taloudellinen kehitys. Kullakin maalla on omanlainen historiansa elokuvatuo-

tannossa ja siten myös aineistojen arkistoinnin ajankohdat vaihtelevat. Lisäksi 

taloudellisesti vauraiden ja vähemmän kehittyneiden maiden mahdollisuuksissa 

kulttuuriperinnön säilyttämiseen on huomattavia eroavaisuuksia. Voisi olettaa, että 

tutkimukseni tulosten rinnastettavuus olisi vahvinta niissä audiovisuaalisissa arkis-

toissa, joissa toimintaympäristö, elokuvatuotanto ja lainsäädäntö ovat samankal-

taisia kuin Suomessa ja muutokset ajoittuvat samoihin historiallisiin ajankohtiin. 

Nämä oletukset jäävät kuitenkin todentamatta tämän tutkimuksen puitteissa. 

Yleistettävyyttä on mahdollista tarkastella audiovisuaalisia arkistoja laajemmin 

ottamalla vertailuun muita muistifunktioita. Arkisto-, kirjasto- ja museoammateissa 

on yhteneviä kokemuksia suurten aineistomäärien hallinnassa ja priorisoinneissa 

sekä tietotekniikan käytössä. Olen ottanut vertailukohtia esimerkiksi yleisarkistoista, 

joiden tallennusvastuu kohdistuu asiakirja-aineistoihin. Syynä tähän valintaan on se, 

että tutkimukseni keskittyy pääosin säilyttämisen työprosesseihin, jolloin asiakirja-

arkistot ovat looginen vertailukohta. Myös kirjastoista tehtyä professiotutkimusta 

on mukana vertailussa, vaikka kirjastokontekstissa useimmiten korostuukin aineis-

                                                   
59 Laine - Bamberg - Jokinen 2007, 28. 
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tojen käytön sekä asiakas- ja tietopalvelun työprosessit, jotka puolestaan omassa 

tutkimuksessani jäävät vähemmälle huomiolle. 

Edellisten toimintaympäristöihin liittyvien samankaltaisuuksien lisäksi yleistettä-

vyydessä on sekä tutkijan että lukijoiden kokemuksellisuuteen ja lukijan aktiivisuu-

teen liittyviä ulottuvuuksia. Yvonne S. Lincoln ja Egon G. Guba (2000b) viittaavat 

yleistettävyyteen läpinäkyvyydellä. Kun tapaustutkimus tehdään ja kuvataan perusteel-

lisesti, lukija voi itse yleistää ja ymmärtää tapausta vertaamalla sitä omiin kokemuk-

siinsa.60 Robert Donmoyer (2000, 55-56) puolestaan pitää tutkijan kokemukselli-

suutta yleistämisen perustana ja puhuu henkilökohtaiseen tietoon perustuvasta 

kokemuksellisesta tiedosta. Yleistäminen tapahtuu kokemuksellisen ymmärtämisen 

avulla. Kokemuksellisen tiedon kautta tapahtuva uusien näkökulmien ja tilanteiden 

avaaminen lisää lukijan ymmärrystä. Tarkoituksena ei ole tähdätä vedenpitävään, 

"oikean" tulkinnan tekemiseen ja yleistykseen, vaan tarjota lukijalle uusi käsitys ja 

lähestymiskulma johonkin ilmiöön.61 Tapaustutkimuksen kautta on tietyllä tapaa 

mahdollista tutustua asioihin, joihin ei muuten ole mahdollista päästä osalliseksi.62 

Vaikka analyysi- ja tulkintavastuu on tutkijalla, tutkimukseni on kuitenkin oiva 

mahdollisuus jokaiselle lukijalle verrata esimerkiksi omia tietoteknistymisen myötä 

syntyneitä työelämäkokemuksiaan tutkimuksessani esitettyihin kuvailuihin ja analyy-

siin. 

2.2 Etnografisen menetelmän anti kokemuksen tavoittamisessa 

Laadullinen tapaustutkimus saa tutkimuksessani tukea etnografisista tutkimusmene-

telmistä. Pyrin etnografisista menetelmistä nousevien ideoiden avulla tarkastele-

maan nimenomaan tutkimuskysymyksen toista osaa eli sitä kuinka työntekijät ovat 

kokeneet muutoksen. Tämän lisäksi olen löytänyt etnografisesta tutkimusperintees-

tä välineitä käsitellä omaa reflektiota tutkimuskohteeseen. Etnografian määritelmät 

vaihtelevat ja sillä on paljon samankaltaisuuksia laadullisen tutkimuksen, kenttätyön 

määritelmien, tulkitsevien menetelmien ja tapaustutkimuksen kanssa. Etnografiaa ei 

myöskään voida selkeästi erottaa elämänhistoriallisesta tutkimuksesta.63 Etnografia 

on enemmänkin teoria siitä kuinka tutkimus tulisi tehdä kuin ohje tekniikoista, joita 

tulisi käyttää. Käytössä on useita metodeja ja aineistonkeruumenetelmiä. Usein 

                                                   
60 Ks. myös Laine - Bamberg - Jokinen 2007, 30. 

61 Leino 2007, 216. 

62 Donmoyer 2000, 61. 

63 Hammersley – Atkinson 2007, 1. 
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käytetään osallistuvaa havainnointia, syvähaastatteluja ja keskusteluja.64 Havain-

noinnilla on tärkeä sija, mutta tietoa kerätään muullakin tavalla. Yksi keskeisimmistä 

tiedonkeruumenetelmistä on haastattelu.65 

Tutkimukseni ei ole etnografiaa siinä mielessä, että olisin havainnoinut tutki-

muskohteiden käyttäytymistä aineistonkeruun yhteydessä, vaan havaintoni ovat ker-

tyneet osallisuudesta työyhteisön toimintaan useiden vuosien ajalta. Toisaalta 

Martyn Hammersleyn ja Paul Atkinsonin (2007) ovat huomauttaneet, että osallis-

tuvan havainnoinnin ja haastattelujen ero ei ole niin suuri kuin joskus esitetään. 

Molemmissa tapauksissa esimerkiksi otetaan huomioon kontekstit ja tutkimuksen 

vaikutukset. On myös mahdollista ajatella niin, että riippumatta haastattelujen 

muodosta, haastattelu on aina sosiaalinen tilanne, jossa haastattelija on osallistuva 

havainnoija.66 

Esimerkiksi Karen O´Reilly (2005/2012, 113) huomauttaa, että on yhä vaikeam-

paa päättää, mitä tutkimuksia voidaan pitää etnografisina, erityisesti jos osallistuvaa 

havainnointia pidetään etnografian keskeisenä elementtinä. Useat haastattelupainot-

teisia menetelmiä käyttäneet tutkijat kutsuvat työtään etnografiaksi. Käsittääkseni 

on mahdotonta vetää täysin rajaa sille mikä on ja mikä ei ole etnografista tutkimus-

ta. Jako on hiuksen hieno ja jää tutkijan oman määrittelyn varaan. Esimerkiksi sosi-

aalitieteissä on viime aikoina alettu puhua enemmänkin etnografisten metodien 

käyttämisestä (employing ethnographic methods) kuin täysin etnografisesta tutkimuksesta 

(full-scale ethnographies).67 

Haastatteluaineistojen keruussa ja tulkinnassa tutkija on keskeinen työskentely-

instrumentti. Tässä mielessä etnografisella tutkimusotteella on työssäni merkitystä 

myös oman oppitaustani takia. Kiinnostus kokemuksellisten aineistojen käyttöön 

tutkimuksessa juontaa juurensa kulttuurintutkijalle läheisestä etnografisesta teoreet-

tis-metodologisesta tarkastelutavasta. Tämä johdattaa miettimään ihmisten elämis-

                                                   
64 O´Reilly 2005/2012, 10. 

65 Hirsjärvi - Hurme 2001, 160. Myös organisaatiotutkimuksessa on pohdittu osallistuvan havain-
noinnin käyttöä ja todettu, että työyhteisöissä on käytännössä vaikeaa toteuttaa laaja-alaisia osallis-
tuvaa havainnointia menetelmänä käyttäviä tutkimuksia. Hankaluuden syynä on esimerkiksi se, että 
henkilökunta on jakautunut ajan ja paikan suhteen laajalti. Osallistuvaa havainnointia voidaan kuiten-
kin käyttää tiettyihin rajallisiin työntekijäryhmiin, tapahtumiin, paikkoihin tai aikoihin. Ellei osallis-
tuva havainnointi ole mahdollista, haastattelumenetelmä on hyvä tapa kerätä aineistoa. Atkinson - 
Coffey - Delamont 2003, 144-145. Arkistotutkimuksessa etnografiaa on käytetty melko vähän. 
Eräänä esimerkkinä voidaan kuitenkin mainita Karen F. Gracyn (2004) elokuvien pelastamiseen liit-
tyvä etnografinen tutkimus. Myös Gracy on kerännyt merkittävän osan aineistoistaan haastattelemalla 
työntekijöitä, mutta aineistossa on myös työprosessien havainnointia.  

66 Hammersley – Atkinson 2007, 109 ja 120. 

67 McLeod - Thomson 2009, 84. 
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maailmaa ja kokemuksia, unohtamatta laajempaa sosiaalista, kulttuurista, yhteiskun-

nallista ja historiallista kontekstia. Tarkastellessaan ihmistä etnografinen tutkimus 

huomioi yhteisön, jonka jäsenenä yksilö on.68 Etnografia pyrkii dokumentoimaan ja 

ymmärtämään tapahtumia sekä ihmisten kanssakäymistä ja vuorovaikutusta siten 

kuin se tapahtuu osallisten näkökulmasta katsottuna, samalla huomioiden kulttuuri-

sen kokonaisuuden merkityksiä.69 Etnografinen tutkimusote soveltuu hyvin tutki-

mukseen, jossa kohteena ovat kokemukset: etnografinen tutkimus esittelee, selittää 

ja analysoi kokemuksia.70 

Etnografia pyrkii tarkastelemaan ihmisryhmää läheltä, tavoitteena saavuttaa si-

säpiirin näkökulma.71 Etnografisessa tutkimuksessa tehtävänä on selvittää joitakin 

puolia tutkimuskohteena olevien ihmisten elämästä. James Clifford (1986, 6-7) pu-

huukin etnografioista "osittaisina totuuksina". Etnografiset totuudet ovat luonnostaan 

osittaisia ja vajaita - sitoutuneita ja epätäydellistä, luonteeltaan jopa fiktiivisiä.72 

Clifford Geertzin (1973, 15) mukaan fiktiivisyys ei tarkoita valheellista, väärää tai 

epätotta, vaan on luonteeltaan jotakin tehtyä, muodostettua tai sommiteltua. Nämä 

määritelmät koskevat hyvin myös omaa tutkimustani. 

Esittelen seuraavassa yhteenvedossa etnografisen tutkimusotteen piirteitä 

O´Reillyn (2005/2012) sekä Hammersleyn ja Atkinsonin (2007)73 määritelmien mu-

kaan ja kerron kuinka piirteet tulevat tutkimuksessani esille.  

                                                   
68 Etnografisesta tutkimuksesta ks. lisää esim. Uotinen 2005; Tuuva-Hongisto 2007. Myös Kalela 
(2001, 25) puhuu siitä, että historiantutkimuksessa ilmiöiden ja asioiden sijoittaminen asianmukaisen 
historiallisen tilanteen tai prosessin osaksi on tärkeää. Tällä tavoin pystytään nykyhetkessä erottamaan 
se mikä on aikansa elänyttä ja mikä on edelleen käyttökelpoista. 

69 McLeod - Thomson 2009, 101. 

70 Uotinen 2005, 60. 

71 O´Reilly 2005/2012, 3 ja 23. 

72 Ks. myös Hammersley – Atkinson 2007, 3 ja 24. 

73 O´Reilly 2005/2012; Hammersley – Atkinson 2007. 
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Taulukko 1: Tutkimuksen etnografisia piirteitä 

Etnografisen tutkimuksen määritelmä Toteutuminen omassa tutkimuksessa 

Ihmisten toimia tarkastellaan arkielämän 
kontekstissa, tutkimus suoritetaan "kentällä". 

Ymmärretään sosiaalista elämää rakenteiden ja 
toiminnan vuorovaikutuksena. 

Aineistoilla on arkielämän konteksti. 

Elokuva-arkisto tutkimuksen "kenttänä".74 

Tarkastelen työntekijöiden, arkistoyhteisön ja 
laajempien kontekstien vuorovaikutusta. 

Tutkitaan sosiaalista elämää sellaisenaan, mukaan 
lukien ihmisten tunteet yhteisöllisessä 
kontekstissa. 

Huomioida analyysissä laajempia rakenteita myös 
aikaperspektiivissä. 

Tutkimus huomioi kokemuksia ja yhteisöllistä 
traditiota. 

Aikaperspektiivi tulee mukaan 
historiantutkimuksen ja työntekijöiden 
sukupolvijaottelun avulla. 

Tutkitaan refleksiivisesti omaa roolia. 

 

Refleksiivinen suhtautuminen läheiseen 
tutkimusaiheeseen ja oman osallisuuden erittely. 

Tutkittavien tapausten määrä on pieni, usein vain 
yksi ihmisryhmä. Tutkimistapa on syvällinen. 

Tapaustutkimusstrategian käyttö, vain yksi 
tapaus. 

Valitaan sopivat tutkimusmetodit. Aineistoa 
kerätään useista lähteistä, mukaan lukien erilaiset 
dokumentaariset lähteet. Aineistonkeruu on 
enimmäkseen strukturoimatonta. 

Analyysi on aineistolähtöistä ja sisältää 
merkitysten tulkintaa. Tutkimus tuottaa pääasiassa 
sanallisia kuvailuja, selityksiä ja teorioita. 

Historiantutkimus täydentää 
tapaustutkimusstrategiaa. 

Mukana dokumentaarisia lähteitä. 

Vapaan kerronnan mahdollisuus haastatteluissa. 

Aineistolähtöinen analyysi erityisesti teemojen 
sisällä. 

Raportissa sekä kuvailua että tulkintaa. 

 

                                                   
74 Määrittelen kentän elokuva-arkistoksi: fyysiseksi paikaksi, sen menneisyydeksi, aineistojen keruun 
ajankohdaksi ja myöhemmiksi vaiheiksi. Perinteiselle antropologiselle tutkimukselle on ollut tyypil-
listä pitkäkestoinen kentällä olo ja osallistuminen tutkittavan yhteisön arkeen. Kyse ei kuitenkaan ole 
pelkästään kenttätyön maantieteellisestä sijainnista, vaan käsitteellisistä suhteista vastaparien lähellä - 
kaukana, tuttu - vieras, sisäpuolella - ulkopuolella -välillä. Amit 2000, 1-2 ja 13; Atkinson - Coffey - 
Delamont 2003, 33. Nämä fyysistä ja henkistä etäisyyttä kuvaavat vastaparit ovat koko tutkimus-
prosessin läpi kulkeneita refleksiivisyyden teemoja omassa tutkimuksessani. 
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2.3 Kerronta ja muutoksen tutkiminen 

Kerrontaa sisältävä aineisto soveltuu hyvin muutoksen tutkimiseen. Kertomus on 

tietämisen muoto, joka on ihmisen tärkeimpiä välineitä ajallisuuden ymmärtämises-

sä. Ajassa tapahtuva muutos, transformaatio ja prosessi ovat asioita, jotka tekevät 

kertomuksen ja sen tutkimisen kiinnostavaksi. Kun siis puhumme kertomuksista, 

olemme usein kiinnostuneita maailman kokemisesta ja muutoksesta.75 

Nimitän tutkimukseni kerronnallista aineistoa kokemuskerronnaksi76. Termin käyt-

tö pohjautuu Taina Ukkosen väitöskirjaan Menneisyyden tulkinta kertomalla – muiste-

lupuhe oman historian ja kokemuskertomusten tuottamisprosessina (2000).77 Menneisyyden 

tapahtumiin perustuvalle, usein elämäkerralliselle kerronnalle on annettu monia 

muitakin nimityksiä, esimerkiksi henkilökohtainen kerronta tai muistelukerronta. 

Yhteisölliseen ja historialliseen näkökulmaan painottuvia nimityksiä ovat mm. 

sosiaalinen muisti, kollektiivinen muisti, suullinen historia ja kansanomainen his-

toria tai muistitietohistoriaksi, muistitietotutkimukseksi tai suulliseksi historiaksi 

käännetty oral history. Suomessa oral historyn nimitykseksi on 2000-luvulla yleistynyt 

muistitietotutkimus. Myös nimitystä muistitietohistoria on käytetty. Muistitietotutkimuk-

sen katsotaan sisältävän erilaiset kirjoitetut muistitietoaineistot sekä maallikoiden 

tuottamat menneisyyden tulkinnat. Pelkästään haastatteluaineistoja käyttävää oral 

history -tutkimusta nimitetään edelleenkin yleisesti suulliseksi historiaksi.78 

Kokemuskerronta-nimityksen juuret ovat englanninkielisessä termissä personal 

narrative, josta suora suomenkielinen käännös on henkilökohtainen kerronta. Käsite tuli 

suomalaiseen folkloristiikkaan Leea Virtasen vuonna 1982 ilmestyneen artikkelin 

myötä. Artikkelissa Virtanen toteaa, että henkilökohtainen kertomus on kokemus-

kuvaus, kertomus tapahtumasta, jonka on kokenut joko kertoja itse tai joku hänen 

lähipiiriinsä kuuluva. Kokemukseen pohjautuvalle kerronnalle on usein luonteen-

omaista henkilökohtaisuus ja yksityisluontoisuus. Kerronta ja folklore sinänsä 

                                                   
75 Hyvärinen - Löyttyniemi 2005, 189-191. 

76 Raportissa ovat käytössä myös nimitykset "kerronta", "puhe" ja "kommentointi". 

77 Ukkonen 2000. 

78 Ukkonen 2000, 13, 20-21; Fingerroos - Haanpää 2006, 27. Kaisu Kortelainen (2008, 27) pitää ter-
mien muistelukerronta ja kokemuskerronta eroa lähinnä keinotekoisena terminmäärittelynä. Elämänhistoria 
(life history) on suullisen historian rinnalla käytetty nimitys. Nimityksillä on kuitenkin eroja. Elämän-
historiallisissa haastatteluissa puhutaan ihmisen koko elämänhistorian kontekstissa. Suullisen histori-
an haastatteluissa kiinnitetään huomio johonkin tiettyyn historialliseen aikakauteen, tapahtumaan, 
teemaan tai keskitytään johonkin tiettyyn elämän osa-alueeseen. O´Reilly 2005/2012, 128. Tutkimuk-
sessani katson suullisen historian sopivan paremmin aineistoja kuvaavaksi nimitykseksi. Perusteluna 
juuri se, että tavoitteena ei ole ollut kerätä haastateltavilta laaja-alaista elämäkerrallista aineistoa vaan 
keskittyä tiettyihin valittuihin ilmiöihin ja historian vaiheisiin. 
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voivat olla sekä perinteistä ja yhteisöllistä että kertojalleen henkilökohtaisesti 

merkityksellistä.79 

Olen päätynyt käyttämään tutkimuksessani pääasiassa termiä kokemuskerronta, 

koska se kuvaa kokemuksellisuutta ja kokemuksen liittymistä tiettyihin valittuihin 

ilmiöihin ja yhteisölliseen kontekstiin paremmin kuin termi muistelupuhe, joka 

viittaa laajempaan elämäkerralliseen muisteluun tai henkilökohtainen kerronta, josta 

puuttuu yhteisöllinen puoli. Myös Taina Ukkonen toteaa, että suomalaiset tutkijat 

ovat alkaneet käyttää henkilökohtaisen kerronnan rinnalla tai sen sijaan kokemus-

kerronta-nimitystä. Perusteluksi on otettu muun muassa käsitteen helppokäyt-

töisyys ja se, että kerronnan kohteena oleva kokemus ei välttämättä ole oma.80 

Myös omassa aineistoanalyysissä tulee esille muilta kuultua kerrontaa ja tarinoita, 

jotka ovat vähitellen muuttuneet osaksi omaa kerrontarepertuaaria. 

Myös tarinan (story) käsite on hyvin lähellä kertomuksen (narrative) käsitettä. 

Monet sosiaalitieteilijät eivät tee niiden välille käsitteellistä eroa, mutta esimerkiksi 

suullisen perinteen tutkimuksessa ja kirjallisuustieteessä käsitteiden eroa on 

analysoitu paljon.81 Eräs mahdollisuus on lähestyä keräämääni aineistoa sisäisen 

tarinan käsitteen kautta. Vilma Hänninen (2000) on väitöskirjassaan tutkinut sisäisen 

tarinan käsitettä lähinnä sosiaalipsykologisesta näkökulmasta, mutta käsitteellä on 

tarjottavaa muunkin kaltaiselle muutostutkimukselle. Hänninen määrittelee sisäisen 

tarinan käsitteeksi, joka viittaa mielen sisäiseen prosessiin, jossa ihminen tulkitsee 

omaa elämäänsä tarinallisten merkitysten kautta. Sisäinen tarina tulee ilmaistuksi ja 

osin muodostuukin kerronnassa ja toiminnassa, mutta osittain se jää myös piiloon, 

eikä kaikkia kokemuksia kerrota. Yksittäinen kertomus ei koskaan voi esittää sisäis-

tä tarinaa kokonaan, vaan ainoastaan katkelmia siitä. Kuitenkin yksittäiseen episo-

diinkin keskittyvä kertomus voi heijastaa laajempaa ja yleisempää sisäisen tarinan 

tematiikkaa.82 

Koska olen kerännyt kokemuskerrontaa haastattelujen avulla, voidaan haastatte-

luja nimittää kerronnallisiksi haastatteluiksi. Tällöin tavoitteena on nimenomaan ta-

voittaa kerronnallista, kokemusta paljastavaa aineistoa. Hyvärisen ja Löyttyniemen 

                                                   
79 Ukkonen 2000, 21 ja 24-26. 

80 Ukkonen 2000, 26-27. Kaisu Kortelaisen mukaan muistitieto sisältää omaelämäkerrallisten ja muil-
ta kuultujen aineistojen lisäksi esimerkiksi tiedotusvälineistä kuultuja ja luettuja tietoja, mielipiteitä, 
kannanottoja, elämyksiä ja tunteita sekä myös selkeästi erottuvia kertomuslajeja, vitsejä, kaskuja jne. 
Kortelainen 2008, 28. Kalela (2006, 76) tuo esille, että toisinaan kertoja jopa alleviivaa puheessaan 
omakohtaisuutta keinona vakuuttaa kuulija kertomansa totuudellisuudesta. Tällöin lähes identtisiä 
kertomuksia voidaan esittää omakohtaisina kokemuksina. 

81 Hyvärinen - Löyttyniemi 2005, 189; Heikkinen 2007, 142. 

82 Hänninen 2000, 13, 19, 20 ja 55. 
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(2005, 191) mukaan kerronnallinen haastattelu viittaa siihen, että tutkija pyytää 

haastateltavalta kertomuksia, antaa tilaa kerronnalle ja esittää sellaisia kysymyksiä, 

joihin olettaa saavansa vastaukseksi kertomuksia. Laadullinen haastattelu sinänsä 

sisältää aina kertomuksia, mutta usein kysymykset voivat myös johtaa faktoihin, 

selityksiin tai mielipiteisiin. Kaikki puhe ei siis ole kertomusta, eikä kaikki suullisen 

esityksen tutkiminen ole kertomuksen tutkimista. 

On myös hyvä muistaa kokemuksen ja kerronnan suuntautuminen samanaikai-

sesti sisäänpäin, ulospäin, taaksepäin ja eteenpäin. Sisäänpäin tarkoittaa esimerkiksi 

sisäisiä tunnetiloja, toiveita ja moraalisia seikkoja. Ulospäin kohdistuva kerronta 

huomioi vallitsevat olosuhteet ja ympäristön eli niin sanotun todellisuuden. Taakse-

päin ja eteenpäin osoittaa aikaa: menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta.83 Jako 

selventää myös omien haastattelujeni luonnetta. Haastattelujen avulla tuotettu ko-

kemuskerronta tuo esille sisäänpäin suuntautuneita seikkoja eli varsinaisia koke-

muksia ja muutoksen aiheuttamia tunnereaktioita. Ulospäin kohdistuva kerronta 

kertoo enemmänkin faktoja elokuva-arkiston historiasta ja tapahtumista lähinnä 

siten kuin se on ymmärretty suullista historiaa tutkivassa (oral history) perinteessä. 

Haastatteluista on löydettävissä faktoja esimerkiksi yksittäisistä tapahtumista, orga-

nisaation ja työtehtävien muuttumisesta sekä tiettyyn historialliseen aikaan sidottuja 

kommentteja. Voidaan myös kertoa esimerkiksi isoista talletuksista, muutoista ja 

teknisistä uudistuksista. Erilaisten ajoittamismenetelmien avulla on mahdollista 

kiinnittää kokemuksellisuus todellisuudessa tapahtuneisiin tilanteisiin. Kerronnan 

historialliset faktat käyvät analyysissä vuoropuhelua arkistolähteiden kanssa. Suul-

linen historia voi varmentaa, täydentää tai kiistää kirjallisista lähteistä nousevaa 

historiaa. 

Vaikka tutkimukseni kerronta-aineistot sisältävät faktoja, ei historian tutkimuk-

sessa perinteisesti keskeinen lähdekritiikki, faktojen tarkistaminen useista lähteistä ja 

aikamääritysten täsmällisyys nouse aineistoanalyysissä keskeiseen asemaan. Taina 

Ukkonen (2000, 14) puhuu muisteluun ja kokemuskerrontaan liittyvien aineistojen 

yhteydessä erilaisten tulkintojen esiin saamisesta ja kertojien ja kerrotun vakavasti 

ottamisesta. Vakavasti ottaminen tarkoittaa sitä, että lähdekritiikissä ei muistelusta 

etsitä esimerkiksi väärin muistettuja yksityiskohtia, salailua ja kaunistelua, vaan 

lähtökohtaisesti muistelijoilla on oikeus ja myös tietyt perusteet ja syyt omiin tulkin-

toihinsa. 

                                                   
83 Clandinin - Connelly 1994, 417. 
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2.4 Muistin yhteisöllinen ulottuvuus 

Kollektiivisen muistin käsitettä kehittäneen Maurice Halbwachsin (1941, 1952/ 

1992, 38 ja 173) mukaan suurin osa ihmisten muistoista syntyy yhteisön piirissä. 

Ihmiset myös palauttavat mieleen, tunnistavat ja paikantavat muistoja yhteisöllisissä 

tilanteissa. Kollektiivinen muisti ja sosiaalinen viitekehys sijoittuvat yhteisöön, jossa 

kieli ja siihen liittyneet sosiaalisten rakenteet tekevät mahdolliseksi sen, että voimme 

joka hetki rakentaa menneisyyttämme uudelleen. Paul Ricoeurin (2006, 11) mukaan 

henkilökohtainen muisti toimii analogiana kollektiiviselle muistille. Kollektiivista 

muistia voidaan kuvailla ikään kuin olisi mahdollista koota yhteen historiaan jääneet 

muistijäljet tietyltä ryhmältä. Saman analogian mukaan kollektiivisella muistilla on 

kyky tuoda nämä yhteiset muistot jälleen elämään esimerkiksi julkisissa seremoni-

oissa, rituaaleissa ja juhlissa. 

Kollektiivinen muisti ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki muistaisivat tapahtu-

mat samoin ja kokisivat menneisyyden yhtenevästi. Ihmisille toki muodostuu 

jaettuja ja toisiaan täydentäviä, mutta myös kilpailevia käsityksiä menneisyydestä. 

Yksinkertaisimmillaan kollektiivinen muisti välittyy tilanteissa, jolloin kaikki yhtei-

sön jäsenet ovat olleet henkilökohtaisesti läsnä muistiin jääneessä tapahtumassa. 

Jokainen heistä kantaa tällöinkin tapahtumasta yksilölliseen kokemukseen perus-

tuvaa muistoa. Vaikka ryhmän jäsenet olisivat olleet samassa tapahtumassa läsnä, he 

kuitenkin tulkitsevat asioita eri tavoin.84 Tämä on mielestäni olennainen seikka, joka 

myös omassa tutkimuksessani tulee esille historiallisten faktojen ja yksilöllisen 

kokemuksellisuuden erottamisessa toisistaan. Lisäksi kokemuksellisessa muistelussa 

haastateltava ei erottele sitä millaisessa yhteisöllisessä tilanteessa kokemukset ovat 

syntyneet. Esimerkiksi tietotekniikkakokemuksissa tapahtumat ovat yhteisöllisiä, 

mutta kokemukset eivät yleensä kiinnity erityisiin tunnistettaviin sosiaalisiin tilan-

teisiin, vaan ovat koosteita useista tilanteista ja niihin liittyvistä tuntemuksista. 

Aineistonkeruu haastattelemalla on jokseenkin keinotekoinen tapa päästä käsiksi 

kollektiiviseen muistiin. Tutkimusaineistostani ei myöskään selviä kuinka paljon 

työntekijät muistelevat työyhteisön menneisyyttä arkisissa sosiaalisissa tilanteissa ja 

vapaamuotoisissa kahvipöytäkeskusteluissa. Oman arkikokemuksen mukaan yhtei-

siä menneisyyteen sijoittuvia muistumia kuitenkin otetaan esille, varsinkin silloin 

kun keskustelun osapuolet ovat yhdessä kokeneet samoja tilanteita työuran varrella. 

Keskustelut voivat koskea tiettyjä tunnistettavia tapahtumia, mutta usein myös 

esimerkiksi muistellaan henkilöitä, jotka jo ovat poistuneet työyhteisöstä. Kollek-

                                                   
84 Onnismaa 2008a, 89. 



50 
 

tiivista muistelua olisi mahdollista jäljittää aidossa tilanteessa etnografisen havain-

noinnin menetelmillä. Kertomusten jäljittäminen havainnoimalla on kuitenkin vai-

keaa, koska kertomuksia esiintyy arjessa spontaanisti vain harvakseltaan. Haastat-

telutilanteessa olisi toki mahdollista luoda keinotekoisesti kollektiivista muistia esiin 

tuovia tilanteita. Omissa haastatteluissani oltiin toisinaan lähellä aitoa muistelutilan-

netta, koska haastattelijana olin haastateltaville tuttu ja osallinen työpaikan yhteises-

tä traditiosta. Kommenttien perusteella menneisyyden muistelu koettiin mielek-

kääksi ja muutamat haastateltavat muistuttivat, että työelämän arjessa on vain 

harvoin tilaisuuksia pysähtyä pohtimaan ammatillista menneisyyttä. 

Hyvin lähellä kollektiivisen muistin käsitettä on Vilma Hänninen (2000) käyttä-

mä muistamisen yhteisöllistä puolta kuvaava sosiaalinen tarinavaranto. Sosiaalinen 

tarinavaranto sisältää kaikki ne tarinat, joita ihmiset kohtaavat sosiaalisessa vuoro-

vaikutuksessa tai esimerkiksi kirjojen ja tiedotusvälineiden kautta. Sosiaalinen 

tarinavaranto on jatkuvassa liikkeessä; siihen tuotetaan jatkuvasti uusia tarinoita, 

jotka erilaisten suodattumisprosessien kautta asettuvat eri ihmisryhmien käytettä-

väksi. Sosiaalisesta tarinavarannosta omaksutaan tarinoita koko elämänhistorian 

ajan; jotkut unohtuvat ja jotkut jäävät mieleen muodostuen osaksi henkilökohtaista 

tarinavarantoa. Sisäisessä tarinassa on kyse prosessista, jossa yksilö tulkitsee elämänsä 

tapahtumia sosiaalisesta tarinavarannosta omaksumiensa tarinallisten mallien avul-

la.85 

Parhaiten havaitsen omasta aineistostani sosiaalisen tarinavarannon olemassa 

olon siitä, että useat henkilöt puhuvat joistakin ilmiöistä, asioista ja tapahtumista 

hyvin samalla tavalla, jopa samanlaisia ilmauksia käyttäen. Kuten edellä kävi ilmi, 

sisäiseen tarinaan ja sosiaaliseen tarinavarantoon tutustuminen on tutkijalla osittais-

ta ja osin satunnaistakin. Kerronta-aineisto on yhden ajankohdan leikkaus pieneen 

osaan koko työyhteisön tarinavarannosta. Toisaalta se, että olen itse työntekijänä 

ollut osallisena samassa sosiaalisessa yhteisössä, lisää omaa osallisuuttani yhteisestä 

tarinavarannosta. Myös tämä tutkimus voi valmistuttuaan tuottaa aineksia takaisin 

samaan sosiaaliseen tarinavarantoon. 

2.5 Identiteetti 

Laajasta näkökulmasta katsottuna tutkimuksessani on kyse työntekijöiden identi-

teetistä. Aineisto kertoo sekä yksittäisen henkilön että tietyn työntekijäryhmän 

identiteeteistä ja niiden muutoksista. Yksinkertaisimmillaan määriteltynä identiteetti 

                                                   
85 Hänninen 2000, 21. 
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tarjoaa vastauksia kysymyksiin "Kuka minä olen?" tai "Keitä me olemme?"86 Kukin 

pohtii näitä kysymyksiä arjessaan enemmän tai vähemmän piiloisesti, mutta tutki-

mustilanteessa haastateltavat joutuvat muuttamaan pohdinnat kerronnaksi. 

Identiteettiä on tutkittu monilla tieteenaloilla eri näkökulmista. On tutkittu 

esimerkiksi yksittäisen henkilön identiteettiä, sosiaalista identiteettiä, ammatillista 

identiteettiä ja organisaatioidentiteettiä. Organisaatioidentiteetin käsitettä voidaan 

myös käyttää viittaamaan tietyn ryhmän, ei koko organisaation identiteettiin.87 

Arkitasolla yksilöllisen identiteetin erottaminen yhteisöllisestä identiteetistä on 

tarpeetonta ja lähes mahdotonta, mutta tutkimuksellisina käsitteinä identiteettien 

jakaminen yksilö- ja ryhmätasolle on tavallista.88 

Myös aikaulottuvuus sisältyy identiteettiin. Esimerkiksi Terry Cook (2013, 97-

98) on esittänyt aikaulottuvuuden sisältäviä kysymyksiä arkistonhoitajien identi-

teetistä: Millaisiksi kuvittelemme itsemme? Millaisiksi olemme kuvitelleet itsemme? 

Millaisen paradigman pitäisi johdattaa työtä ja missiota tulevaisuutta kohden? 

Millaisia yhteisiä muistoja ja jaettuja identiteettejä arkistohoitajilla on, jotta he voivat 

tuntea olevansa osa yhteisöä? Mikä tekee meistä arkistonhoitajia?89 

Tutkimuksellisesti identiteetti-käsitteen käyttö on lähtenyt liikkeelle yksilötasolta, 

josta sitä on laajennettu ryhmätasolle. Vasta suhteellisen myöhään identiteettiä alet-

tiin tutkia organisaatiotason ilmiönä. Organisaatioidentiteetin käsite otettiin käyt-

töön 1980-luvun puolivälissä. Käsite on edelleen vakiintumaton ja sille on annettu 

monenlaisia määritelmiä, kuten identiteetin käsitteellekin. Organisaatiotason identi-

teettiä tutkimalla haetaan vastauksia kysymykseen "Keitä me organisaationa olem-

me?". Lisäksi siihen sisältyy tulevaisuuteen suuntautuva näköala kysymyksenä 

"Keitä meidän tulisi olla?".90 Tutkimuksessani ei kyseessä ole koko organisaation 

identiteetti, vaan työtehtävien mukaan rajattu osa koko organisaation toiminnasta. 

Tutkimuksen kohteena on siis tietty ryhmä, jonka työtä ohjaa eteenpäin saman-

suuntainen työn missio. 

Organisaatioidentiteetin tutkiminen auttaa ymmärtämään, mitä organisaation 

jäsenet ajattelevat ja miksi he toimivat niin kuin toimivat. Organisaatiotasolla se 

johtaa tarkastelemaan organisaatioiden ydinolemusta ja luonnetta. Identiteetin 

                                                   
86 Ashforth - Harrison - Corley 2008, 327. 

87 Boudreau - Serrano - Larson 2014, 3. Arkistokirjoituksissa käytetään toisinaan rooli-käsitettä 
identiteetin rinnalla. Cook 2013; Kallberg 2012a; Bailey 2007. Roolista ks. myös. Ashforth - Harrison 
- Corley 2008. 

88 Yksilöllisestä ja yhteisöllisestä identiteetistä ks. Wenger 1998. 

89 Cook 2013, 97-98. 

90 Puusa 2008, 91-93. Yksilö- ja organisaatiotason identiteettien vertailusta ks. myös Ashforth - 
Harrison - Corley 2008. 
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käsitteellä voidaan viitata kysymyksiin siitä, mikä on keskeistä organisaatiossa ja 

mikä erottaa sen muista organisaatioista, kun tarkastelussa huomioidaan organisaa-

tion menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus. Anu Puusan (2008, 92-93) mukaan alku-

peräisessä S. Albertin ja D. Whettenin vuonna 1985 esittämässä määrittelyssä 

identiteetin piirteeksi luonnehdittiin pysyvyys. Pysyvyyden aspekti on kuitenkin 

lieventynyt myöhemmissä määritelmissä pitkäaikaisuudeksi. Ympäristön jatkuva 

muutos tekee mahdottomaksi staattisuuden ja "lopullisen pysyvyyden". Myös jatku-

vuuden käsitettä on esitetty paremmin kuvaamaan ilmiöitä pysyvyyden sijaan. 

Nämä muutoksen, jatkuvuuden, pysyvyyden ja muuttumattomuuden pohdinnat 

ovat omassa tutkimuksessani keskeisesti esillä analyysiluvussa, jossa käsittelen muu-

toksen ja jatkuvuuden dynamiikkaa. 

Muutostilanteessa, esimerkiksi ryhmän sopeutuessa uuteen teknologiseen ympä-

ristöön, voidaan joutua soveltamaan ja muuntamaan vanhaa identiteettiä ("keitä me 

olimme"), puolustamaan nykyistä vallitsevaa identiteettiä ("keitä me olemme") tai 

muodostamaan uusia identiteettejä ("keitä me voisimme olla"). Identiteettitutki-

muksissa voidaan myös huomioida se millainen mielikuva ryhmästä on muodostu-

nut ulkopuolisille. Ulkopuolisten näkemys vaikuttaa myös ryhmän oman identitee-

tin luomisen prosessiin. Identiteetin ja mielikuvan välillä on dialektinen vuorovaiku-

tus.91 Tutkimuksessani tämä ulkopuolisen näkemyksen ulottuvuus on mukana 

pienimuotoisesti, lähinnä lehtiartikkeleiden kautta muodostuvana mielikuvana. Se 

voisi kuitenkin olla painokkaamminkin tutkimuksen näkökulmana, erityisesti jos 

tutkimuksen kohteena olisi asiakaspalvelu ja aineistojen käytön alue. 

Tähän mennessä tehdyissä organisaatioidentiteetin tutkimuksissa on korostunut 

johdon näkökulma. Tästä näkökulmasta tutkittuna on usein päädytty kollektiivisiin 

metaidentiteetteihin. Identiteettitutkimusten monipuolistuessa on kuitenkin omaksuttu 

käsitys, että organisaatiossa voi olla monia, samanaikaisesti vaikuttavia identiteet-

tejä. Toisaalta on hyvin tavallista, että organisaatiossa on myös tunnistettavissa 

oleva metaidentiteetti. Huolimatta yksilöllisten tulkintojen määrästä, ihmisillä on 

kuitenkin luontainen tarve jonkinasteiseen merkitysten vakauteen.92 

On helppo hyväksyä ajatus organisaation useista identiteeteistä. Olen kuitenkin 

pohtinut paljon oman tutkimuskohteeni metaidentiteettiä. Kuinka todellinen se on 

vai muodostaako tutkija sen omalla tulkinnallaan? Toisaalta tutkiessani yhteisen 

                                                   
91 Boudreau - Serrano - Larson 2014, 2. 

92 Puusa 2008, 95-96. Esimerkiksi Gill Musson kritisoi sitä, että suurimmaksi osaksi organisaatiotutki-
muksissa tutkimuskohteeksi on otettu johtaminen, ikään kuin tämä olisi ainoa versio organisaation 
todellisuudesta. Organisaatiot kuitenkin koostuvat useista erilaisista ihmisryhmistä ja "äänistä", joita 
harvemmin kuullaan tutkimuksessa. Musson 1998, 10-12 ja 24. 
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historian muodostumista ja kerronnallista tapaa tuottaa yhteistä tarinaa, voisin 

hyvinkin kuvitella työpaikan pitkissä yhteistyösuhteissa muodostuvan ainakin jon-

kinasteisen metaidentiteetin. Tästä eräänä ilmentymänä on kerronnasta löytyvät 

samankaltaisuudet, jopa niin että kaksi tai useampikin henkilö puhuu asioista ja ta-

pahtumista lähes samoin sanoin. 

Myös ammatti-identiteetin käsitettä, kuten identiteettiä yleisemmälläkin tasolla, 

voidaan lähestyä aikaulottuvuuden kautta. Tuula Laaksovirran mukaan (2000, 32) 

ammatti-identiteetti voidaan ymmärtää menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden 

käsittäväksi ideaksi kustakin ammatista. Ammatti-identiteetti ei ole pysyvä, vaan 

muotoutuu joka hetki historiaansa ja tulevaisuuteensa sidottuna työn, yhteiskunnan 

muuttumisen ja koulutuksen vuorovaikutuksessa. Maria Kallberg (2012a, 99) on J. 

Evettsiä mukaillen lähtenyt määritelmässä enemmänkin yhteisöllisyyden ja työkoke-

muksen kautta, jolloin ammatti-identiteetti tarkoittaa jaettua näkemystä ja taitoja, 

kokemuksia sekä yhteistä tapaa hahmottaa ongelmia ja niiden mahdollisia rat-

kaisuja. Anneli Eteläpelto ja Katja Vähäsantanen (2008, 26 ja 45) määrittelevät 

ammatillista identiteettiä laajasti elämänhistorialliseen kokonaisuuteen liittyväksi. 

Tällöin ammatti-identiteetti tarkoittaa elämänhistoriaan perustuvaa käsitystä itsestä 

ammatillisena toimijana, sitä millaiseksi ihminen ymmärtää itsensä suhteessa työhön 

ja ammattilaisuuteen sekä millaiseksi hän työssään ja ammatissaan haluaa tulla. 

Ammatti-identiteettiin kuuluvat käsitykset siitä, mihin ihminen kokee kuuluvansa ja 

samaistuvansa, mitä hän pitää tärkeänä sekä mihin hän sitoutuu työssään ja 

ammatissaan. Myös työtä koskevat arvot ja eettiset ulottuvuudet sekä tavoitteet ja 

uskomukset sisältyvät käsityksiin. Laajimmillaan ammatillinen identiteetti voidaan 

nähdä yksilön omakohtaisena suhteena yhteiskunnalliseen toimintaan ja työnja-

koon: siihen, miten hän näkee paikkansa, asemansa ja osallisuutensa kokonaisuu-

dessa.93 

                                                   
93 Käsite muodossa "ammatillinen identiteetti". Eteläpelto ja Vähäsantanen nojautuvat määritelmissään 
useisiin aiempiin identiteettimääritelmiin. 
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2.6 Kerronta-aineiston keruu ja analyysi 

2.6.1 Tutkimusteemojen ja haastattelukysymysten muodostuminen 

Keskeisen tutkimusaineiston muodostavat vuonna 200394 tekemäni 31 teemahaas-

tattelua. Tutkimuksen keskeiset rajaukset oli kuitenkin määritelty jo ennen tätä.95 

Tutkimusintressi, tutkimuksen keskeiset kysymykset ja teemat olivat muodostuneet 

varsin selviksi jo ennen haastatteluaineistojen keruuta, sen sijaan teemojen sisällöt 

olivat avoimia. Pyrin muodostamaan haastattelujen kysymysrungon tutkimusint-

ressinä olevien teemojen mukaisesti. Yläotsikkoina olivat 1) Työn muuttuminen, 2) 

Arkistojen määrällinen kasvu, 3) ATK ja muu teknistyminen ja 4) Toiminnan 

kokonaisluonne.96 Haastattelurungon otsikot sisältävät koko tutkimuksen ajan 

keskiössä pysyneen intressin tutkia aineistomuutoksia (erityisesti arkistojen määräl-

listä kasvua), työprosessimuutoksia (erityisesti tietoteknistymistä) sekä asiantunti-

juuden ja toiminnan yleisiä muutoksia. Nämä teemat olivat nousseet esille arkisto-

alan teksteistä, erityisesti alan muutoksia kuvaavista aikakausjulkaisuista sekä omista 

havainnoista työelämässä. Olin myös käynyt läpi elokuva-arkiston asiakirja-arkistoa 

ja lehtileikkeitä jo tutkimusteemojen ja haastattelukysymysten tekovaiheessa ennen 

varsinaisia haastatteluja. 

Haastattelukysymykset alkoivat konkreettisella oman työn kuvailulla. Oman 

uran vaiheista jokaisen oli suhteellisen helppo aloittaa ja aihe toimi hyvin eräänlai-

sena haastattelun verryttelynä. Haastattelut etenivät loppua kohden yleisempiin 

pohtimista vaativiin kysymyksiin arkistoalan muutoksista. Kaikissa kysymyskoko-

naisuuksissa oli erillisenä muistutuksena kokemuksellisuuteen liittyvä kysymys, vaik-

ka tavoitteena toki oli saavuttaa kokemuskerrontaa haastattelun kaikissa vaiheissa. 

Ensimmäinen työn muuttumista käsitellyt kokonaisuus sisälsi haastateltavalle 

läheisiä omaa työuraa koskevia kysymyksiä. Tavoitteena oli saada tietoa henkilö-

kohtaisen työuran vaiheista eli mitä työntekijä oli alun perin tullut tekemään, mitä 

uusia tehtäviä oli tullut, mitä oli lakannut ja millaista uutta ammattitaitoa työn 

muutokset olivat vaatineet. Huomioin tässä kohden erillisellä kysymyksellä myös 

työn muuttumattomuuden. Näiden kysymyskohtien kerronta toi paljon tietoa tässä 

                                                   
94 Haastattelut on toteutettu 20.2.-4.6.2003. 

95 Tutkimusintressin ja suurten teemakokonaisuuksien muodostumisesta ks. luku "Tutkijan motiivi ja 
refleksiivisyys". 

96 Ks. liite 3. 
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raportissa olevaan profession ja asiantuntijuuden muuttumista käsittelevään analyy-

silukuun. 

Toinen suurempi kysymyskokonaisuus koski arkistojen määrällistä kasvua ja 

tämän kohdan kerronta tuotti luonnollisesti eniten tietoa analyysilukuun "Arkisto-

massat". Pyrin kysymyksillä saamaan vastauksia siihen kuinka arkistomassat ovat 

vaikuttaneet haastateltavan omaan työhön ja millaisia ongelmia niistä on aiheutu-

nut. Toisaalta kysyin myös näkevätkö vastaajat aineistojen määrällisessä kasvussa 

jotakin hyvää ja mielenkiintoista. 

Seuraava kokonaisuus käsitteli ATK:ta ja muuta teknistymistä. Haastattelussa oli 

kysymyksiä tietotekniikan vaikutuksista työn muuttumiseen sekä erilliset kysymyk-

set tietotekniikkaan liittyvistä positiivisista ja negatiivisista kokemuksista. Kysymys-

ten avulla pyrin saamaan tietoa, joka raportissani on enimmäkseen analysoitu 

luvussa "Arkipäiväistyvä tietotekniikka". Kokonaisuuteen kuulunut kysymys muun 

teknistymisen vaikutuksista omaan työhön jäi sen sijaan hyvin marginaaliseksi, eikä 

se juurikaan tuottanut tietoa raporttiin saakka. Toisaalta tutkimusintressi kohdistui 

tietoteknistymiseen, joten kysymys muusta tekniikasta osoittautui lopulta tarpeetto-

maksi. 

Viimeisin kysymyssarja toiminnan kokonaisluonteesta tavoitteli tietoa ja koke-

muksia haastateltavien omaa työtä laajemmasta näkökulmasta. Kysymykset poikke-

sivat epäkonkreettisuudessaan edellisistä, mutta tuottivat kuitenkin joitakin yleisiä 

näkökulmia, ei niinkään täsmällistä tietoa ja kokemuksia johonkin tutkimuksen 

pääteemaan. Jotta haastattelu olisi päättynyt myönteisissä tunnelmissa, pyysin haas-

tateltavia vielä lopuksi luonnehtimaan elokuva-arkistoon liittämiään positiivisia ja 

hyvin toimineita asioita. 

2.6.2 Haastattelujen toteutus 

Ennen haastattelujen aloittamista informoin elokuva-arkiston johtoa tutkimuksesta 

ja sain luvan haastattelujen toteuttamiseen. Lisäksi lähetin henkilökunnalle yleisen 

tiedotteen tulevista haastatteluista97, jonka jälkeen sovin haastatteluajankohdat 

henkilökohtaisesti. Tällöin oli myös mahdollista vastata haastateltavia askarruttaviin 

kysymyksiin. 

Kuuluminen tutkittavaan yhteisöön helpotti haastatteluprosessin aloittamista. 

Haastattelujen sopimisessa en kokenut ongelmia ja vapaaehtoisia haastateltavia 

löytyi hyvin. Pari henkilöä epäröi, enkä lähtenyt heitä suostuttelemaan haastatte-

                                                   
97 Liite 1. Ks. myös luku "Tutkimuksen ja raportoinnin eettisiä valintoja". 
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luihin. Vapaaehtoisia haastateltavia oli riittävästi täyttämään tutkimusaineiston 

määrälliset ja laadulliset kriteerit. Halusin toimia tutkimuseettisesti oikein, niin että 

haastateltavat kokisivat haastattelut vapaaehtoisiksi ja myös kieltäytymisen mahdol-

liseksi. En myöskään halunnut aiheuttaa tunnelmaa, että haastattelut olisivat työteh-

täviä ja että niihin olisi pakko työn puolesta osallistua. Haastattelutilanteessa aistin 

vapaaehtoisuuden ja rentouden ilmapiiriä. 

Harkinnan jälkeen päätin jakaa kysymysrungon haastateltaville etukäteen tutus-

tumista varten.98 Pyysin kuitenkin haastateltavia vain lukaisemaan kysymykset läpi, 

eikä miettimään valmiita vastauksia kysymyksiin. Päädyin tällaiseen menetelmäl-

liseen ratkaisuun, jotta haastateltavat ehtisivät hieman etukäteen miettiä omia arkis-

totyöhön liittyviä kokemuksiaan. Joka tapauksessa tieto kysymyksistä olisi siirtynyt 

nopeasti henkilöltä toiselle työpaikan vapaassa keskustelussa. Tämä spekulointi jäi 

nyt pois ja tilanne oli kaikille tasapuolinen. Lisäksi kysymysrunkoon tutustuminen 

lienee osaltaan auttanut lopullisessa haastatteluihin suostumisessa eli kukaan ei 

kysymykset nähtyään perunut haastattelua. 

Läksin tekemään haastatteluja etukäteen jaetun kysymysrungon avulla. Pidin 

ensimmäistä haastattelua niin sanottuna koehaastatteluna ja ajatuksena oli sen 

jälkeen korjata ja täydentää kysymyksiä. Totesin kuitenkin haastattelun toimivaksi 

sellaisenaan ja jatkoin samalla rungolla haastattelut loppuun saakka. Haastattelu-

tilanteessa pyrin kannustamaan haastateltavia kertomaan ja kuvailemaan asioita. 

Saatoin esimerkiksi kehottaa kertomaan jostakin asiasta lisää, jos näytti siltä, että 

kertoja ohitti merkityksellisen asian lyhyellä kommentilla. Kysyin myös runsaasti 

"miten on muuttunut" ja "kuinka olet kokenut" –tyyppisiä lisäkysymyksiä. Niiden avulla 

tavoittelin pidempää ja kuvailevampaa kerrontaa, ei vain lyhyitä vastauksia kysy-

myksiin. 

Haastattelujen teemarungosta huolimatta keskusteleva kommunikointi siirtyi 

välillä pois varsinaisista kysymyksistä. Pidän tätä yllätyksellisyyttä hyvänä, sillä haas-

tateltaville tarjoutui mahdollisuus kertoa asioita, joita en itse ollut tajunnut kysyä.99 

Oma positioni työyhteisön jäsenenä ja työn tuntijana auttoi haastattelutilanteessa 

keskustelevaan otteeseen. Haastattelut pysyivät kuitenkin varsin hyvin valittujen 

teemojen puitteissa. Teemarungosta poikennut kerrontakin keskittyi lähes täysin 

professioon eli kerronnassa ei juurikaan poikettu henkilöiden elämänhistoriaan, 

                                                   
98 Haastattelun aiheeseen ja kysymyksiin tutustumista voidaan suositella haastattelun onnistumisen 
kannalta, eettisillä perusteilla sekä haastateltavien paremmalla suostumisella tutkimukseen. Ks. myös 
Tuomi - Sarajärvi 2002, 75. 

99 Sirkka Hirsjärvi ja Helena Hurme (2001, 184) muistuttavat, että haastatteluteemat eivät ole vain 
pääteemojen esittämistä varten. Jos mahdollista, jo etukäteen tulisi miettiä kuinka teemoja voisi haas-
tattelutilanteessa syventää tai esittää vaihtoehtoisia kysymyksiä. 
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laajempaan maailmankuvaan tai kokemuksiin ammatin ulkopuolella. Vain harvoissa 

tapauksissa haastateltavien kerronta ulottui työelämän ulkopuoliseen arkeen. Tällai-

sia kohtia olivat esimerkiksi jotkin aiemmat tietotekniikkakokemukset tai identitee-

tin laajeneminen vapaa-ajan elokuvaharrastuneisuuteen. 

Haastattelujen edetessä aloin kiinnittää entistä enemmän huomiota omaan pu-

heeseeni ja siihen kuinka se vaikuttaa vapaaseen kerrontaan. Opin myös sietämään 

taukoja ja antamaan kertojalle enemmän miettimisaikaa ja tilaa omalle kerronnalle. 

Sanoin haastateltaville, että kysymysrunko on vain viitteellinen ja asioista saa kertoa 

vapaassa järjestyksessä. Yleensä kävikin niin, että haastateltava kertoi arkistomas-

soista ja teknistymisestä jo kuvaillessaan oman työnsä muuttumista. Esitin sitten 

lopussa vain sellaisia kysymyksiä, joista ei vielä ollut kerrontaa.100 Jokainen haas-

tattelu eteni omalla, toisista poikkeavalla tavallaan. Tähän vaikutti myös se, että 

toimenkuvat ja työura ovat jokaisella omanlaisensa. Yleensä pystyin kuitenkin haas-

tattelun lopussa toteamaan, että haastateltava oli kertonut kaikista haastattelu-

rungossa olleista teemoista ja aina jotakin sen ulkopuoleltakin. 

Tein vain yhden tai kaksi haastattelua päivässä. Koin, että haastattelusta toiseen 

siirtyminen saman päivän aikana on vaikea. Vapaan kerronnan seuraamisessa jou-

tuu koko ajan olemaan tarkkana ja kuuntelemaan toden teolla mitä haastateltava 

sanoo sekä esittämään lisäkysymyksiä asioista, joista ei vielä ole kerrontaa. Haasta-

teltava huomaa helposti haastattelijan kuuntelun herpaantumisen, jos haastattelija 

esimerkiksi kysyy uudestaan asiaa, josta haastateltava on jo kertonut. Haastattelu-

rutiini tuo työhön varmuutta, mutta silti jokaisen ihmisen kohtaaminen on ainutker-

tainen, omaleimainen ja jännittävä tapahtuma. Rutinoituminen ei ole pelkästään 

hyvä asia ja jossakin vaiheessa usean kymmenen haastattelun sarjaa haastattelu-

väsymys voi aiheuttaa haastattelujen tason laskua. Tavoitteena oli kuitenkin tehdä 

haastattelut alusta loppuun saakka yhtä laadukkaasti. 

Nauhoitin ja litteroin haastattelut. Haastattelujen pituudet vaihtelevat puolesta 

tunnista yli kahteen tuntiin. Keskimääräinen kesto on tunnista puoleentoista. 

Nauhoitettuja haastatteluja on yhteensä lähes 40 tuntia. Lisäksi tein kaksi haastat-

telua, jotka jätin nauhoittamatta haastateltavien toiveesta. Nauhoittamattomista 

haastatteluista tein tekstimuistiinpanot haastattelujen edetessä. Havaitsin aineistossa 

selkeästi eron nauhoitettujen ja kahden nauhoittamattoman haastattelun jatkokäy-

tön välillä. Nauhoitus ja litteraatiot tarjoavat parhaat edellytykset päästä analyysissä 

                                                   
100 Myös Hirsjärvi ja Hurme (2001, 109) antavat haastattelijalle ohjeeksi käyttää aikaisempia vastauk-
sia hyväksi ja niiden avulla auttaa haastateltavaa palauttamaan asioita mieleen. Haastattelija voi saada 
haastateltavan palaamaan takaisin aiheeseen, jonka tämä on sivuuttanut kevyemmin kuin ehkä oli 
ollut tarkoitus. 
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kiinni kerronnan yksityiskohtiin. Haastattelutilanteessa tehdyt kirjoitetut muistiinpa-

not jättävät yksityiskohtien puuttumisen lisäksi aina epäilyksen omasta väärinym-

märryksestä tai todellisen sanoman muuntumisesta muistiinpanoissa.101 

Kaiken kaikkiaan haastatteluista muodostui litteroinnin myötä yli 400-sivuinen 

tekstiaineisto. Tein litteraatiot itse ja koin puuduttavasta työvaiheesta huolimatta 

siitä olevan hyötyä aineiston jatkokäsittelyn ja analyysin kannalta. Litteroin kerron-

nan lähes sanatarkasti, mutta jätin pois suuren osan haastattelijan "niin, joo" -

kommenteista. En pyrkinyt niitä haastatteluissa välttämään, koska "hymistely" kui-

tenkin viestittää haastateltavalle, että haastattelija seuraa mukana. Jos haastateltavan 

puheessa oli runsaasti "niinku" -tyyppisiä täytesanoja, olen jättänyt niitä litteroin-

nista ja sitä kautta myös tutkimukseen päätyneistä sitaateista pois. 

Keräämäni aineisto on ainutkertaista oman aikansa kerrontaa valituista teemois-

ta eli arkistomassoista, tietotekniikan tulosta ja vakiintumisesta arkistotyöhön sekä 

profession ja asiantuntijuuden yleisemmistä muutoksista arkistotyössä. Aineistoni 

ainutlaatuisuus koskee ehkä eniten arkistoprofession muutoksista kertovaa koke-

muksellisuutta, sillä yleisistä tietoteknistymisen alkuvaiheen kokemuksista on Suo-

messa toki muutenkin kerätty aineistoa.102 Esimerkiksi juuri tietoteknistymisen his-

torian selvittämisessä aikalaislähteillä on merkittävä rooli. Sekä aikalaiskerronnalla 

että jälkeenpäin kootulla muistelulla on oma roolinsa tietotekniikan käyttöönottoa 

koskevan tilastotiedon rinnalla. Kerronnalla ja muistelulla on erityisesti merkitystä 

silloin kun tavoitteena on tutkia yksityisten ihmisten kokemuksia ja kulttuurisia 

ratkaisumalleja.103 
  

                                                   
101 Esimerkiksi David Silverman (2003, 354-355) viittaa nauhoitusten ja transkription moniin hyötyi-
hin erityisesti yksityiskohtien havaitsemisessa. 

102 Vuonna 1995 Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliiton ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran järjestä-
mässä kirjoituskilpailussa kysyttiin tietokoneistumisen vaikutuksesta työntekijöiden elämään. Kilpailu 
otsikoitiin kysymyksen muotoon Tietokone - isäntä vai renki? Otsikoinnissa hallinnan metaforaa 
hyödyntävä sananparsi tuotti hyvin vastauksia tietotekniikasta sekä hallitsemattomana että hallitta-
vana asiana. Kirjoituskilpailun ohjeessa kirjoittajien toivottiin kertovan omakohtaisista tietotekniikka-
kokemuksistaan työpaikalla ja kotona. Vastaustekstien keskeisenä teemana on kuvausta tietotekniikan 
käyttöönotosta työpaikoilla ja tietotekniikan vaikutuksista kirjoittajan omaan työhön ja arkielämään 
työn ulkopuolella. Pöysä 2003, 149. 

103 Pöysä 2003, 151. 
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2.6.3 Analyysi- ja tulkintaprosessin eteneminen 

Laadullisen aineiston analyysin tavoitteena on luoda aineistosta mielekäs kokonai-

suus, jonka avulla voidaan tuottaa rikas tulkinta ja tehdä johtopäätöksiä tutkittavas-

ta ilmiöstä. Analyysivaiheessa aineistoa voidaan mm. lajitella, tiivistää, luokitella, 

järjestää ja yhdistellä. Tulosten esittäminen ei kuitenkaan saa pysähtyä analyysin 

tekemiseen, vaan sen jälkeen tulee muodostaa tulkinnan avulla synteesi eli luodaan 

kokonaiskuva aineistosta ja esittää tutkimuskohde uudesta näkökulmasta. Aineiston 

analyysissä huomioidaan tyypillisten tapausten lisäksi myös poikkeavat tapaukset. 

Juuri niiden avulla tutkija pystyy kyseenalaistamaan omat oletuksensa hermeneutti-

selle tutkimusprosessille tyypilliseen tapaan.104 

Tutkimukseni analyysi on edennyt haastatteluaineistojen lähiluvun, reunamer-

kintöjen, teemojen otsikoinnin, kahden erillisen analyysikierroksen ja uudelleen 

kirjoittamisen kautta raportiksi. Laadullisessa tutkimuksessa tekstuaalisuus on kes-

keisellä sijalla ja kirjoittaminen on olennainen analyysin väline.105 Myös omassa 

työssäni on kysymys lähes täysin tekstien analysoinnista kirjoitusprosessin avulla. 

Vaikka perusaineisto on puhetta, käytännössä analyysin kohteena ovat kuitenkin 

litteraatiot. Myös kontekstilähteet (asiakirjat, lehtileikkeet, kirjallisuus) ovat teksti-

aineistoja. 

Analyysin alkuvaiheessa teemakohtainen tarkastelu painottui eniten selkeisiin 

arkistomassa- ja tietoteknistymisteemoihin, mutta tutkimuksen loppua kohden asi-

antuntijuus ja profession kokonaisluonne nousivat korostuneemmin esille. Haas-

tatteluaineistojen analyysin rinnalla olen työstänyt kontekstitietoja. Kuten edellä on 

tullut esille, keräsin elokuva-arkiston historiatietoja arkistolähteistä pääosin jo en-

nen haastattelujen aloittamista. Paluu niihin ja takaisin haastatteluaineistoihin on 

kuitenkin ollut analyysin etenemisen kannalta myöhemminkin tärkeää. Näiden kah-

den aineistoryhmän ohessa olen lukenut tutkimuskirjallisuutta, jotta saisin virikkeitä 

analyysiin. Koen, että erityisesti etnografiaa koskeva teoreettinen kirjallisuus on 

auttanut analyysivaiheessa eteenpäin. Olen oppinut hakemaan aineistojen leimallisia 

piirteitä ja omaa tapaani analyysin teossa. 

Esitän seuraavassa taulukossa tutkimuksen ajallisen etenemisen kokonaisuudes-

saan ja analyysivaiheiden sijoittumisen siihen.106 

                                                   
104 O´Reilly 2005/2012, 186; Puusa 2011, 114 ja 119; Dey 1993. 

105 Esim. Hammersley – Atkinson 2007, 191. 

106 Tutkimus on edennyt muun elämän ehdoilla eli taulukossa mainitsemattomina vuosina tutkimus 
on edennyt hitaasti tai ei ollenkaan. 
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Taulukko 2: Tutkimusprosessin eteneminen 

Ajankohta Tehtävät Toimenpiteet 

2000-2002 Aihevalinta, tutkimuskysymysten 
muotoilu 

Kirjallisuuden lukeminen, 
asiakirjalähteiden ja lehtileikkeiden 
tutkiminen 

2003 Aineistonkeruu Haastattelut ja litterointi 

2004 Ensimmäinen lähilukukierros Reunamerkinnät 

2008 Ensimmäinen analyysikierros Aineiston luokittelu Word-
tekstinkäsittelyohjelman avulla, 
ensimmäinen luokitus 

2013 Toinen lähilukukierros Kirjoittamisprosessi 2008 tehdyn 
teemoittelun pohjalta 

2014 Toinen analyysikierros Aineiston koodaus ja luokittelu 
Attlas.ti-ohjelman avulla, toinen 
luokitus 

2014-2015 

 

Lopullinen analyysi ja tulkinnat Kirjoittamisprosessi, raportin 
viimeistely 

 

Tutkimuksen analyysiprosessissa on ollut kolme suurempaa kokonaisuutta: aineis-

tojen jakautuminen teemoihin, analyysi kunkin teeman sisällä sekä syntyneiden 

analyysitulosten vertailu, tulkinta, synteesi ja raportointi. Esittelin jo edellä isojen 

teemakokonaisuuksien muodostumista tutkimuksen suunnitteluvaiheessa ja haastat-

telukysymysten täsmentyessä. Seuraavaksi käsittelen teemojen ja analyysin apuna 

käyttämieni luokitusten muuttumista tutkimuksen edetessä. Analyysiprosessissa 

luokitukset muodostuvat ja elävät toisaalta tavoitteellisesti seuraten tutkimusintres-

siä, toisaalta työskentely on hyvin intuitiivista. 

Aineiston koodaus ja luokittelu 

Aineistojen lähiluvun jälkeen aloitin teemojen luokittelun Word-tekstinkäsittely-

ohjelman avulla (= Ensimmäinen luokitus 2008). Jo ennen haastatteluja tehdyt 

päätökset teemoista sekä ensimmäinen lähilukukierros määrittivät pitkälti analyysi-

luokituksen päälinjat. Luokitus tapahtui jakamalla kerrontaa otsikoitten alle ja 

lisäämällä mukaan omia huomioita ja kommentteja. Aineistojen luokitus jakautui 

suurempien Arkistomassat, Teknistyminen, Ammattirooli, Työtavat ja Muut -otsi-
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koitten alle. Alaotsikoita tuli yhteensä 39. Tältä pohjalta tein ensimmäisen tekstiksi 

kirjoitetun aineistoanalyysiversion. Koin kuitenkin, etten saanut itselle läheisestä 

aineistosta tarpeeksi hyvää analyysitulosta, joten päädyin analysoimaan aineistoa 

myöhemmin uudelleen. 

Toisen luokituskierroksen tein Attlas.ti-ohjelmalla (= Toinen luokitus 2014). 

Kävin läpi kaikki haastattelut ja koodasin kerronnan luokkiin. Sama kerrontakohta 

saattoi sijoittua useampaan luokkaan. Luokitus jakautui tällä kertaa Arkistomassat, 

Teknistyminen, Professio ja Muut -otsikoitten alle. Erona edelliseen oli siis vain se, 

että otin mukaan suuremman Professio -yläotsikon ja jätin kokonaan pois Ammat-

tirooli ja Työtavat -otsikot. Alaotsikoita tuli tälläkin kertaa yhteensä 39. Molempien 

luokitusten sama alaotsikoitten määrä oli täysin sattumaa, mutta kertonee osaltaan 

onnistuneesta luokituksesta. Osa luokista oli samoja tai hyvin lähellä edellistä luoki-

tusta, mutta toisaalta tein uutta koodausta tehdessä myös uusia tai muunneltuja 

luokkia.107 Koin, että tavoitteena oli kyseenalaistaa omaa aiempaa tapaa analysoida 

aineistoa ja luoda uusien luokkien avulla aiemmasta poikkeavia näkökulmia. Luoki-

tus ei kuitenkaan muuttunut kovin erilaiseksi alkuperäisestä Word-luokituksesta, 

joten koin saavani vahvistusta siihen, että olin löytänyt aineistosta olennaiset asiat ja 

saavuttanut tietynlaisen analyysisaturaation kahden hieman toisistaan poikkeavan 

menetelmän avulla. Käytännön työssä saturaatio näyttäytyi samojen, jo aiemmin 

löytämieni havaintojen toistumisena. Esitän vielä seuraavassa taulukossa kootusti 

molempien analyysikierrosten luokitukset. 
  

                                                   
107 Laadullisen aineiston analyysissä luokkia ja kokonaisuuksia joudutaan analyysin edetessä pilkko-
maan ja yhdistelemään uusiksi luokiksi. Luokkien yhdistelyssä tulisi kiinnittää huomiota muun mu-
assa siihen kuinka olennaisia luokat ovat, kuinka niitä voidaan erotella käsitteellisesti toisistaan ja 
kuinka ne ovat yhteydessä toisiinsa. Toisinaan luokat voivat olla toisensa pois sulkevia tai toisensa 
osin peittäviä. Toiset luokat voivat sisältää aineistoa enemmän ja niiden painoarvot voivat erota toi-
sistaan. Dey 1993, 151; Hirsjärvi - Hurme 2001, 149. 
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Taulukko 3: Luokitusten vertailu 

Ensimmäinen luokitus (2008) Toinen luokitus (2014) 

ARKISTOMASSAT 

Massat ja työn laatu 

Massoista johtuvat haitat 

Massoista johtuvat hyödyt 

Massat vs. vähyys 

Arvonmääritys 

Seulonta ja valinta 

Hankinta 

Talletukset 

Materiaalien erityispiirteet 

ARKISTOMASSAT 

Massat ja työn laatu (S) 

Massoista johtuvat haitat ja hyödyt (S) 

Massat vs. vähyys (S) 

Seulonta ja valinta (S) 

Talletukset ja hankinta (S) 

Aineisto- ja tietotulvan vaikutus työhön (S) 

Kokemus arkistomassoista (K) 

TEKNISTYMINEN 

Ensimmäisen polven tietojärjestelmä 

Toisen polven tietojärjestelmä 

Siirtymät uuteen järjestelmään 

Digitalisoituminen ja digitoinnin haasteet 

Luottamus ja epäluottamus tietojärjestelmiin 

Tietotekniikan hyvät puolet 

Tietotekniikan ongelmat ja huonot puolet 

Teknologiausko, realismi, kritiikki 

Muu tekniikka 

 

TEKNISTYMINEN 

Ensimmäisen polven tietojärjestelmä (K, S) 

Toisen polven tietojärjestelmä (K, M/N) 

Siirtymät uuteen järjestelmään (K, M/N) 

Digitalisoituminen ja digitoinnin haasteet (S) 

Luottamus ja epäluottamus tietojärjestelmiin (K) 

Tietotekniikan hyvät puolet (K, S, M/N) 

Tietotekniikan ongelmat ja huonot puolet (K, 
M/N) 

Tietoteknisen kehityksen vaikutus 
työmenetelmiin (K, S) 

Manuaaliset työtavat (K, S) 

Kokemus teknistymisestä (S) 

AMMATTIROOLI 

Identiteetti, taustaroolit 

Ammattimaistuminen ja erikoistuminen 

Selviytymisstrategiat 

Työurat 

Työn vaatimustaso 

Työn kokonaisluonne 

PROFESSIO 

Ammatti-identiteetti (K, M/N) 

Taustaroolit (K, S) 

Asiantuntijuus (K, M/N) 

Selviytymisstrategiat (K, M/N) 

Hiljainen ja kokemusperäinen tieto (K, S) 

Työn priorisoinnit (K) 
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Kokonaismuutos (K, S) 

Koulutus (K, S) 

Työn oppiminen (K, S) 

Työurat (K, S) 

Rutiinityö (K) 

Työn muuttumattomuus (K, S) 

Kokemus profession muuttumisesta (K) 

TYÖTAVAT 

Manuaaliset työtavat -> TEKNISTYMINEN 

Hiljainen ja kokemusperäinen tieto -> 
PROFESSIO 

Työn oppiminen -> PROFESSIO 

Työn muuttumattomuus -> PROFESSIO 

Kommunikointitavat -> MUUT 

Työn priorisoinnit -> PROFESSIO 

Perustyö 

Työn itsenäisyys 

Virhearviot työn tekemisessä 

 

MUUT 

Yleistä työn muuttumisen historiaa 

Organisaation kokonaisluonne 

Muutot, arkistosiirrot 

Tilat 

Säilytys vs. aineistojen käyttö 

Toiminnan suuntautuminen ulospäin 

MUUT 

Historialliset kaudet (K) 

Muutot (K, M/N) 

Tilat (K, S) 

Kommunikointitavat (K) 

Ajan ja paikan määritys (K) 

Säilytys vs. aineistojen käyttö (T) 

Konservointi (K) 

Negaatiot (K, M/N) 

Tulevaisuus (K, S) 

Jaottelut erillisiksi tiedostoiksi luokituksen sisällä: 

K = kaikki 

S = sukupolven mukaan jaoteltuna (1970-, 1980- ja 1990-luvulla työnsä aloittaneet) 

M/N = sukupuolen mukaan jaoteltuna 

T = työtehtävän mukaan jaoteltuna (kokoelmienhoito, konservaattorit, asiakaspalvelu) 
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Vertailusta voi havaita, että arkistomassa- ja teknistymisteemat pysyivät analyysin 

edetessä suhteellisen samanlaisina. Lisäsin analyysiin hieman aiempaa käsitteelli-

semmät otsikot: "Aineisto- ja tietotulvan vaikutus työhön" ja "Tietoteknisen kehi-

tyksen vaikutus työmenetelmiin" sekä erilliset otsikot kokemuksille. Aiemmasta 

luokituksesta jäivät pois otsikot "Teknologiausko, realismi, kritiikki" ja "Muu tek-

niikka", koska haastattelut eivät tarjonneet aineksia kokonaisiin omiin luokkiinsa. 

Hieman edellisiä suurempi rakenteellinen muutos tapahtui profession analysoin-

nissa. Profession muutos oli mukana teemoissa alusta saakka, mutta se oli vaikeam-

min hahmotettava kuin arkistomassa- ja teknistymisteemat. Ensimmäisellä analyy-

sikierroksella läksin hakemaan enemmän käytännön työprosessien määrittelyä, esi-

merkiksi otsikko "Perustyö" sisälsi paljon kerrontaa käytännön työprosesseista ja 

arkistoaineistojen erityispiirteistä. Tämä jäi kuitenkin analyysin edetessä lähinnä 

tausta-aineistoksi, sillä tavoitteena oli saavuttaa tietoa muutoksesta, eikä työproses-

sikäytäntöjen yksityiskohdista. Myös profession muuttumiseen otin toisessa luoki-

tuksessa mukaan oman luokan kokemuksille. 

Muut satunnaisemmat luokat sisälsivät samoja aineksia molemmilla analyysiker-

roilla. Lisäsin kuitenkin toiseen luokitukseen omat luokkansa ajan ja paikan määri-

tyksille sekä tulevaisuuden visioille. Lisäksi joidenkin teemojen kohdalla tapahtui 

muutosta analyysin intensiivisyydessä. Esimerkiksi manuaalisille työtavoille ja sel-

viytymisstrategioille oli otsikot molemmissa luokituksissa, mutta teemat nousivat 

toisella analyysikierroksella aiempaa merkittävämpään asemaan. 

Koko kerronta-aineiston läpiluvun, koodauksen ja luokittelun jälkeen tein vielä 

koodatusta aineistosta ohjelmallisesti yhteensä 115 erillistä ristikkäistiedostoa: 1) 

Arkistomassat 20 tiedostoa, 2) Teknistyminen 34 tiedostoa, 3) Professio 36 tiedos-

toa ja 4) Muut 25 tiedostoa. Työskentelin pääasiassa niin, että sijoitin ensin kaikki 

yhteen luokkaan kuuluvat koodaukset yhteen tiedostoon (K = kaikki), josta sai 

parhaiten kokonaiskuvan koko teeman kerronnasta. Lisäksi jaottelin aineistoa suku-

polven (S) ja sukupuolen (M/N) mukaan omiksi tiedostoikseen. Kokeilin myös 

muutamia jaotteluja työtehtävien (T) mukaan, mutta koska se ei näyttänyt auttavan 

analyysissä tein lopulta sellaisen vain aineistojen käyttöä koskevasta kerronnasta, 

jossa jaottelu osoittautui hyödylliseksi. 

Raportin tulkinnat on tehty edellä kuvattujen jaotteluiden avulla. Luokitus ei siis 

kovin olennaisesti muuttunut toisella analyysikierroksella. Sen sijaan aineiston uusi 

lähiluku, koodaus ja koodatun aineiston ohjelmallinen jakaminen ristikkäistiedostoi-

hin avasi aineistoon aivan uudenlaisia näkökulmia. Aikaa vienyt työvaihe aineiston 

koodaamiseksi Attlas.ti-ohjelmalla osoittautui hyödylliseksi ratkaisuksi. Erityisesti 

näkökulmat eri työntekijäsukupolvien kokemuksiin olisivat jääneet ohuiksi alkupe-
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räisellä tekstinkäsittelyohjelmalla tehdyllä analyysillä. Koin ohjelmallisten yhdistel-

mien myös jollakin tavalla auttavan etäännyttämään itseä tutusta aiheesta. Kerron-

nan yllättävät yhdistelmät tarjosivat uusia näkökulmia. 

Analyysitapoja teemojen sisällä 

Laadullisen aineiston analyysin ensivaiheita suositellaan usein menetelmäoppaissa 

aineistolähtöisiksi. 108 Omassa tutkimuksessani tämä tarkoittaa sitä, että analyysi oli 

aineistolähtöistä nimenomaan valittujen teemojen109 sisällä, ei uusien yllättävien 

teemojen etsimistä. Mielestäni tämä kertoo tutkimuskysymysten ja teemojen onnis-

tuneesta valinnasta jo tutkimuksen alkuvaiheessa. 

Aineistoista nousevia yhteyksiä voidaan tarkastella tyypittelyn, ääriryhmien ja 

poikkeavien tapausten avulla. On myös mahdollista esimerkiksi seurata erilaisia 

kehityskulkuja. Tällöin tarkastellaan yhden tai useamman seikan tai teeman järjes-

tystä tai tiettyä teemaa useampana ajankohtana. Tarkastelun avulla aineistosta on 

mahdollista löytää muutosta kuvaavia piirteitä.110 Tutkimuksessani äärimmäisten ja 

toisistaan poikkeavien vertailut ovat auttaneet erityisesti teemojen sisäisessä analyy-

sissä. Tällaisia apuvälineitä ovat olleet esimerkiksi seuraavanlaiset käsiteparit: men-

neisyys/nykyisyys/tulevaisuus, muutos/pysyvyys/jatkuvuus, faktat/kokemukset, 

tavalliset kokemukset/poikkeavat kokemukset, paljon/vähän, omat (=haastateltavi-

en) kokemukset/toisten (=kollegoiden) kokemukset (tarinat), positiiviset kokemuk-

set/negaatiot. Näiden käsiteparien käytön vaikutuksia voi havaita jo tutkimuksen 

dispositiosta. 

Kaikkien teemojen sisäisissä analyysitavoissa oli sekä yhteneviä piirteitä (esimer-

kiksi faktat/kokemukset tai omat/toisten kokemukset) että teemoista johtuvia ero-

avaisuuksia. Arkistomassateemassa vertailua on auttanut käsitepari paljon/vähän eli 

aineistomassojen vastaparina oleva aineistojen vähyys. Teknistymisteemassa ana-

lyysin punaisena lankana oli tietotekniikan arkipäiväistyminen ja siihen liittyvät 

kokemukset sekä toisaalta teknistymisen kerronnallisena piirteenä oleva vertailu 

entisen ja nykyisen sekä positiivisen ja negatiivisen välillä. Muutoksen ja jatkuvuu-

                                                   
108 Analyysin alkuvaiheista ja teemoittelun aloittamisesta ks. esim. Puusa 2011, 121; Hirsjärvi - Hurme 
2001, 173; Koski 2011, 136. 

109 Teknisessä analyysissä teema tarkoittaa tässä yhteydessä käytännössä aina yhtä luokkaa. Laadulli-
sessa analyysissä on kuitenkin koko ajan huomioitava myös muut luokat ja suuremmat teemakoko-
naisuudet. 

110 Hirsjärvi - Hurme 2001, 175-177. Analyysistä ks. myös Dey 1993. 
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den dynamiikka -luku perustuu jo otsikoinninkin mukaan muita lukuja enemmän 

muutoksen, muuttumattomuuden, menneen, nykyisen ja tuleva vertailuihin. 

Teemojen sisällä tärkeäksi analyysikeinoksi nousi haastateltavien jako eri työn-

tekijäsukupolvien mukaan. Ajatus analyysistä eri sukupolvien mukaan ei ollut alun 

perin mitenkään itsestäänselvyys. Jokin ajatus siitä oli kuitenkin jo haastatteluvai-

heessa, koska kysyin haastateltavilta iän ja muiden perustietojen ohella sitä milloin 

he ovat aloittaneet työn elokuva-arkistossa. Tämä perustietolomakkeelle kirjattu 

yksittäinen tieto osoittautui myöhemmin varsin hyödylliseksi analyysin apuvälineek-

si. Ensimmäisen Word-pohjaisen analyysikierroksen avulla en vielä saanut esille 

eroja sukupolvien välille, mutta toinen analyysikierros Atlas.ti-ohjelmalla toi merkit-

täviä hyötyjä erojen etsimisessä 1970-, 1980- ja 1990-luvuilla työnsä aloittaneiden 

työntekijäryhmien välillä. Analyysi eri työntekijäsukupolvien mukaan lisäsi välineitä 

historiallisen muutoksen hahmottamisessa. 

Kokeilin analyysissä myös muita jaottelutapoja. Kokeiluissa huomasin, että esi-

merkiksi eri ammattiryhmät eivät muodostuneet niin merkittäviksi kuin eri työn-

tekijäsukupolvet. Tämän syyksi tulkitsen sen, että monilla työntekijöillä tehtävät 

liikkuvat säilyttävien tehtävien, luetteloinnin ja arkistoinnin alueilla vain hieman 

erilaisilla painotuksilla. Puhtaita konservaattori-, luetteloija- tms. identiteettejä oli 

siis vaikea löytää. Pyrin myös etsimään erityisesti tietotekniikkaa koskevasta kerron-

nasta eroja sukupuolen mukaan, mutta nämäkin jaottelut tuottivat vain vähän eroja. 

Pohdintoja analyysi- ja tulkintaprosessista 

Laadullisen aineiston keruu ja analyysi ovat sidoksissa toisiinsa. Esimerkiksi etno-

grafisessa tutkimuksessa on tavallista palataan kentälle keräämään lisäaineistoa.111 

Vaikka aineistoni on laaja, koin analyysivaiheessa paikoitellen tarvetta aineistojen 

täydentämiseen. Työn edetessä huomasin, etten alun perin ollut tajunnut kysyä 

kaikkia asioita, joita sitten analyysivaiheessa olisin halunnut tietää. Tutkimuspro-

sessin viipymisen vuoksi en kuitenkaan enää analyysivaiheessa voinut täydentää 

vuoden 2003 aineistoja alkuperäisestä näkökulmasta. Tosin aineistojen täydentä-

mismahdollisuus ei muillakaan tutkijoilla ole aina itsestäänselvyys maantieteellisten, 

taloudellisten tai ajallisten rajoitteiden vuoksi. Näin myös omassa tapauksessani 

analyysi perustui aiemmin kerätyn aineiston varaan. 

Esille ei kuitenkaan noussut mitään tiettyä suurta teemoihin liittyvää aineistojen 

aukkokohtaa. Ehkä enemmänkin olisin halunnut saada haastateltavilta varmistusta 

                                                   
111 O´Reilly 2005/2012, 183. 
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analyysivaiheen havaintoihin. Vaikka teenkin laadullista tutkimusta, epävarmuuksia 

jäi lähinnä yleistettävyyteen: useampi samantyyppinen kokemus olisi tarjonnut 

vahvempaa yleistämisen mahdollisuutta. Ajallisesti myöhemmin tehdyt uudet haas-

tattelut olisivat kuitenkin muuttaneet tutkimuksen luonnetta vertailuksi vuosien 

2003 ja 2013-2014 välillä. Harkitsin tätäkin vaihtoehtoa, mutta totesin sen lopulta 

yhteen tutkimukseen liian laajaksi. Työn luonne olisi muuttunut vertailuasetelmalla 

aivan toiseksi. Tutkimus olisi keskittynyt ajankohtien vertailuun historiallisen näkö-

kulman kustannuksella. 

Laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä näkökulmien ja jopa kokonaisten tee-

mojen vaihtuminen ja muuttuminen tutkimusprosessin aikana. Koen kuitenkin, että 

omassa tutkimuksessani pääteemat pysyivät suhteellisen muuttumattomina, mutta 

teemojen sisäiset sisällöt muuttuivat ja kehittyivät analyysin ja tulkinnan edetessä. 

Lähtökohtainen oletus kahden pääteeman (arkistomassat ja teknistyminen) keskei-

syydestä sai vahvistusta haastatteluissa. Toki kerronta saattoi keskittyä niihin myös 

runsaiden kysymysten vuoksi, mutta toisaalta haastatteluissa oli paljon tilaa vapaalle 

kerronnalle, jonka kautta oli mahdollista nostaa esille teemojen ulkopuolista muu-

toskuvailua. 

Olen analyysiä tehdessäni pohtinut kokonaiskerronnan kärsimistä teemoittelun 

ja koodaamisen paloitellessa aineistoja pieniin osiin.112 Myös raportissa käytetyissä 

lyhyissä suorissa lainauksissa eli aineistositaateissa asia irrotetaan kontekstista ja 

suuremmasta kokonaisuudestaan. Lyhyiden alkuperäisilmaisujen käyttöä voidaan 

joissakin tapauksissa jopa pitää huonona tutkimuksen tekemisen ja raportoinnin 

tapana. Toisinaan asiaa hyvin kuvaavien lausahdusten poiminta voi olla analyysin 

etenemisen kannalta tarpeellista ja tuoda paremmin haastateltavien äänen kuuluviin. 

Lisäksi lyhyiden lainausten etuna on se, että ne tiivistävät asian hyvin.113 Jouni 

Tuomi ja Anneli Sarajärvi (2002, 21-22) suhtautuvat kuitenkin hyvin kriittisesti 

siihen, että alkuperäisten ilmausten esittäminen raportissa lisäisi tutkimuksen luo-

tettavuutta. Kyse on lähinnä esimerkeistä ja tekstin elävöittämisestä. Olen itse 

päätynyt käyttämään kuvailevia, kokemuksellisuutta esille tuovia ja asiaa tiiviisti 

ilmaisevia alkuperäisilmaisuja raportissani analyysin tukena ja rinnalla. Tekstin elä-

vöittämisen lisäksi suorat lainaukset tarjoavat lukijalle mahdollisuuden omien pää-

                                                   
112 David Silvermanin (2003, 357) mukaan analyysissä tulee huomioida puheen laajemmat yhteydet, ei 
vain yksittäisiä lauseita. Puheen laajempaa kehityskaarta on hyvä tarkastella ja tarvittaessa palata taak-
sepäin tarkistamaan mistä jokin yksityiskohta puheessa johtui. 

113 Sullivan 2012, 86-87. Lisää pohdintoja aineistositaattien käytöstä ja luotettavuudesta ks. Moilanen 
- Räihä 2007, 64-65. 
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telmien tekemiseen. Toisaalta on hyvä muistaa, että sitaattien valinnassa on taustalla 

aina tarkka harkinta ja lainaukset liittyvät tehtyyn kokonaistulkintaan. 

Sirkka Hirsjärvi ja Helena Hurme (2001, 175-177) pitävät analyysin mahdollises-

ti jopa tärkeimpänä osana sitä, että haastatteluaineistosta esiin nousevia seikkoja 

tarkastellaan suhteessa toisiinsa. Tämä on tärkeä huomio myös omassa analyysissä-

ni. Teemat on toki esitetty raportissa omina kokonaisuuksinaan, mutta viimeistään 

tutkimuksen loppudiskussiossa olen näkyvästi sitonut teemoja myös yhteen. 

2.6.4 Tutkimuksen aikatasoja 

Historia on aina enemmän kuin menneisyys. Ihmiselämän ajallinen luonne muo-

dostuu historian kahtalaisesta luonteesta, sen liittymisestä menneisyyden realiteet-

teihin ja ihmismielen aktiviteetteihin nykyisyydessä. Historia on ajan kulumista 

todellisessa maailmassa ja samaan aikaan merkityksellinen tulkinta tästä kulusta.114 

Mielestäni tutkimuksen ja osallisten kokemien aikatasojen pohtiminen on tutki-

muksessani tärkeää, sillä muutos liikkuu aina ajassa ja menneisyyttä tarkasteleva tut-

kija on aina tekemisissä ajan kulumisen kanssa. Tutkijan ja toisaalta myös tutkitta-

vien aikakäsitykset vaikuttavat analyysiin ja tutkimuksen tuloksiin. 

Tutkimusprosessissa ja haastatteluaineistoissa on hahmotettavissa useita erilaisia 

menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiä aikatasoja. Haastatteluissa ker-

ronta suuntautuu haastatteluajankohdan lisäksi taaksepäin sekä tulevaisuuden arvi-

oina osin myös eteenpäin. Tutkijana liikun aineiston tulkinnassa menneisyyden, ai-

neistonkeruun nykyisyyden, analyysin nykyisyyden ja tulevaisuuden välillä. 

Tutkittavien aika 

Yksilöillä, ryhmillä ja organisaatioilla on useita erilaisia ajallisia viitekehyksiä. 

Sosiaaliset toimijat rakentavat menneisyyttä aktiivisesti. Menneisyys, nykyisyys ja 

tulevaisuus luodaan ja uudelleen luodaan osallisten yhteisinä muistoina ja suunni-

telmina.115 Tutkimukseni aineistonkeruussa on lisäksi erityispiirteenä se, että haasta-

teltavat ovat voineet odottaa, että tutkija tuntee työyhteisön historian ja kuuluu 

siten saman ajallisen viitekehyksen sisään kuin he itse. 

                                                   
114 Rüsen 2006, 2-3. 

115 Hammersley – Atkinson 2007, 179-180. 
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Tutkimusaineiston kerronnasta voi helposti havaita, että puheessa ei yleensä 

käytetä täsmällisiä aikamäärityksiä edes vuosiluvun tarkkuudella. Vain hyvin har-

voista ja merkityksellisistä tapahtumista käytetään tarkkaa ajoittamista. Lisäksi 

tarkassa ajoittamisessa on yksilöllisiä eroja: ajoittamista joko pidetään itselle tärke-

änä, jolloin se myös auttaa kerronnan etenemisessä tai sitten oletetaan haastattelijan 

haluavan tarkkaa ajoittamista. Usein kuitenkin sanoin haastateltaville, ettei tarkka 

ajoittaminen ole kerronnassa olennaista. Toisinaan tuotiin esille ajoittamiseen liitty-

vä epävarmuus. Voitiin esimerkiksi vedota siihen, ettei enää muisteta menneisyyden 

tapahtumia: "Tommosia muista enää! En mä tiijä, mulla on semmonen mielikuva, että ei siinä 

mitään sen erikoisempaa ollu." (H2, 6) "Mä en enää muista niin tarkkaan." (H11, 7) tai 

tarkentaen, ettei muisteta jotakin tapahtumaa: "Mä en oikein muista sitä Minisiksen 

(tietojärjestelmän) tuloo." (H15, 4) Voitiin myös vedota leikkisästi muistamatto-

muuteen: "Mä oon kato niin vanha jo, että en mä muista enää." (H9, 4) tai siihen, että 

asioita tapahtui niin paljon ja niitä on vaikea erottaa toisistaan: "En mä muista enää 

kaikkia vaiheita. Mä tein niin montaa työtä yhtä aikaa." (H30, 3)116 

Aikamääritykset ja vihjeet tapahtumien ja kokemusten ajankohdista ovat kui-

tenkin koko ajan kerronnassa läsnä. Tarkkojen aikamääritysten lisäksi omaa sijoittu-

mista voidaan määrittää vaikkapa paikan mukaan: esimerkiksi oman työuran aloit-

taminen jossakin paikassa/työpisteessä tai henkilön mukaan: esimerkiksi työuran 

aloittaminen jonkun henkilön apulaisena. Myös kronologia on tavallinen tapa viedä 

kerrontaa eteenpäin. Tällöin tapahtumien peräkkäisyys toimii aikamääreenä. Ker-

ronnasta on ilman tarkkojakin aikamäärityksiä mahdollista erottaa menneisyyden, 

nykyisyyden ja tulevaisuuden sekä yleisemmin jatkuvuuden tai muuttumattomuu-

den teemoja. 

Tutkijan aika 

Haastateltavat ovat jatkaneet aineistonkeruun jälkeen elämäänsä, mahdollisesti jo 

unohtaneet haastattelun yksityiskohdat ja kokeneet uusia työelämän muutoksia. 

Aineistossani tutkittavien ääni kuitenkin pysähtyy vuoteen 2003. Myös minä tutki-

jana olen nähnyt aineistonkeruun jälkeiset työelämämuutokset ja tehnyt aineiston 

analyysia uudesta ajallisesta perspektiivistä. Haastatteluaineistojen keruu vuonna 

2003 ja analyysin siirtyminen kymmenisen vuotta eteenpäin on herättänyt pohti-

maan omaa tutkimuksellista suhdetta aikaan ja tutkimuksen tekemiseen sekä tutki-

                                                   
116 Tätä tutkimusta varten tehdyistä haastatteluista H1-H31 otetut sitaatit on merkitty lainausmerkein. 
Sitaatin jälkeen on sulkumerkkien sisällä haastattelun numero ja litteraatiotekstin sivunumero. 
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musaineistoihin liittyviä aikatasoja yleisemmälläkin tasolla. Haastattelut kertovat 

omasta ajastaan, mutta omat myöhemmät kokemukset ovat osaltaan vaikuttamassa 

tulkinnan näkökulmiin. En kuitenkaan näe ajan kulumista pelkästään negatiivisena 

asiana, vaan sen avulla on myös mahdollista reflektoida ja jossakin määrin jopa 

positiivisella tavalla etäännyttää itseä läheisestä tutkimusaineistosta. On myös mah-

dollista perustella ajallisen perspektiivin hyötyjä sillä, että historiapainotteisessa 

tutkimuksessa menneisyyttä katsotaan aina enemmän tai vähemmän ajallisen pers-

pektiivin takaa ja tällöin perspektiivi voi selkeyttää lähimenneisyyden sumeaa kuvaa. 

Menneisyydestä kiinnostunut tutkija tarkastelee samanaikaisesti sekä mennei-

syyttä että omaa aikaansa.117 Seppo Knuuttilan (2010, 38) mukaan muistitietotutki-

muksen ydinkysymyksiin kuuluu ajallisuuden käsittely, koska muisti liikkuu tapahtu-

neen ja tapahtuvan välillä. Nyt-hetkeä laajentaviin ajallisuuksiin sisältyy anakronis-

min potentiaali, joka viittaa mahdollisuuteen ymmärtää mennyttä nykyisyyden eli 

tiedetyn valossa. Toisaalta se sisältää erehdyksen mahdollisuuden olettaa ja kuvata 

menneisyys nykyisyyden heijastumana. Menneisyys on aina konstruoitua ja sen 

esitykset voivat toteutua vain kulloisessakin nykyisyydessä. Menneisyys on kulttuu-

rinen konstruktio, joka on olemassa vain esitettynä.118 Enää ei siis ole myöskään 

tavoitettavissa sitä konstruktiota, jonka mahdollisesti olen mielessäni luonut heti 

aineistojen keruun jälkeen, eikä siten ole mahdollista tietää kuinka erilainen tulkin-

nasta olisi tullut verrattuna myöhemmin tekemääni tulkintaan. Mielestäni anakro-

nismin potentiaali on kuitenkin mahdollista havaita joissakin kohdin analyysiäni. 

Esimerkiksi näkökulmat digitalisoitumiseen ja selviytymisstrategioihin ovat erilaiset 

ja mielestäni laajemmat nyt kuin mitä ne olisivat mahdollisesti olleet analyysissä heti 

aineistonkeruun jälkeen. Tuolloin esimerkiksi tiedettiin, että digitalisoitumisessa on 

tulossa jokin suuri muutos, mutta toteutumistavoista vallitsi suuri epätietoisuus. 

                                                   
117 Fingerroos - Haanpää 2006, 33. 

118 Historiantutkijan liikkumisesta aikajänteellä ks. esim. Heikkinen 1996, 130-134 ja 139. Hannu 
Salmi (2001, 135) viittaa Reinhart Koselleckin Vergangene Zukunft -teokseen, jossa Koselleck esittää 
ajatuksia siitä, että nykyisyydessä eläminen on aina menneen ja tulevan välistä dialogia. Menneisyyden 
kokemukset ja tulevaisuuteen suuntautuvat odotukset eivät ole toisistaan riippumattomia. Se miten 
hahmotamme menneisyyttä, vaikuttaa näkemyksiimme tulevasta ja päinvastoin. On mahdotonta aja-
tella inhimillistä elämää ilman jatkuvaa menneisyyden kokemusten uudelleen jäsentämistä. Mennei-
syyden kokemukset voivat olla sekä yksilöllisiä että kollektiivisen muistin ilmiöitä. 
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2.7 Tutkimuksen osalliset 

Tämän luvun tarkoituksena on kuvailla tutkimuksen päähenkilöt: haastateltavat, 

tutkija, molempien asemoituminen tutkimuksen toimintaympäristöön ja keskinäi-

nen vuorovaikutus. Aineistonkeruun tapani sijoittuu 2000-luvulla yleistyneeseen 

trendiin, jonka mukaan haastattelut nähdään eräänlaisina neuvoteltuina aineistoina. 

Laadullisessa tutkimuksessa on oivallettu se, että haastattelujen tekeminen ei ole 

neutraali tapa kerätä tutkimusaineistoa. Tutkijat eivät ole näkymättömiä vaan osa 

tutkimaansa vuorovaikutusta. Haastattelu perustuu aktiiviseen kahden (tai useam-

man) ihmisen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön, joka johtaa neuvoteltuun ja 

kontekstisidonnaiseen lopputulokseen.119 Vuorovaikutus voi auttaa kertojaa löytä-

mään kokemukseensa uusia näkökulmia, mutta tämän negatiivisena puolena voi 

olla se, että haastattelija ohjaa kertomusta suuntaa, joka ei ole kertojan oma. Tutkija 

voi tiedostamattaan suunnata tutkittavan kertomusta oman tarinallisen tulkintansa 

suuntaan.120 On myös tavallista, että ihmisillä on samasta asiasta eri merkityksiä 

riippuen siitä kenelle he asiasta puhuvat. Tutkijan tulee siis huomioida oma aseman-

sa ja sen vaikutus haastateltaviin.121 

Myöskään oma haastatteluaineistoni ei ole yksipuolista haastateltavien kerrontaa 

vaan tutkijalla on kommunikoinnissa ja kerronnan suunnan valinnoissa merkittävä 

rooli. Asian pohtiminen on tärkeää, sillä aineistonkeruun luonne vaikuttaa suoraan 

aineistojen analysointiin ja tutkimuksen tuloksiin. Muistitietotutkimuksessa ja laa-

jemminkin laadullisessa tutkimuksessa todellisuus muovautuu sellaiseksi, kuin tutki-

ja sen luo, kyseessä on aina tulkinta ja eräänlainen rekonstruktio. Tutkimustulosten 

on kuitenkin oltava mahdollisia ja uskottavia sekä samalla täytettävä eettisyyden 

periaatteet.122 Otan näiden yhteyksien vuoksi osallisten esittelyn jälkeen käsittelyyn 

tutkijan reflektion ja tutkimuksen eettiset valinnat. Oma refleksiivinen suhtautumi-

nen kulkee läpi koko tutkimuksen suunnitteluvaiheesta haastatteluihin ja edelleen 

analyysistä tulkintaan ja raportin kirjoittamiseen. 

                                                   
119 Fontana - Frey 2003, 62 ja 90; Yow 1994, 24. Jorma Kalela (2006, 75) muistuttaa, että tutkijan on 
ajateltava kertojan suhde kertomaansa ja tutkijan oma suhde tuohon kertomukseen kahtena itsenäi-
senä problematiikkana. 

120 Hänninen 2000, 56. 

121 Silverman 2003, 346. 

122 Fingerrroos - Haanpää 2006, 42. 
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2.7.1 Haastateltavien esittely 

Esittelen seuraavaksi ihmiset, jotka ovat tutkimushaastatteluissa kertoneet työnsä 

muuttumisesta. Käsittelen tässä yhteydessä haastateltavia ryhmätasolla. Sen sijaan 

työntekijöiden omat määritykset esimerkiksi kasvamisesta "arkistolaiseksi" työssä 

oppimisen kautta sekä suhde elokuvakulttuuriin, tulevat esille myöhemmissä pro-

fession muuttumista analysoivissa luvuissa. 

Haastateltavien valinnan keskeiset kriteerit liittyivät työtehtäviin ja työuran pi-

tuuteen elokuva-arkistossa. Myös sukupuoli oli vähemmässä määrin valintakritee-

rinä. Tunsin kuitenkin jo ennalta työntekijäkunnan ja tiesin siitä valikoituvan haas-

tatteluihin luonnostaan molempien sukupuolien edustajia. Lopulta haastateltavissa 

oli 13 naista ja 18 miestä. 

Haastateltavien valinta painottui kokoelmienhoidossa ja aineistojen säilyttämis-

tehtävissä työskenteleviin. Tutkimuksen näkökulmana ovat nimenomaan kokoelmi-

en hallintaan liittyvät aineisto- ja työprosessimuutokset. Tämä määritelmä haasta-

teltavien valintaan oli tehty ennakolta ja perustui tutkimuskysymyksiin. Olen jo 

tutkimuskysymysten esittelyn yhteydessä kuvaillut tutkimuskohteeksi valittua arkis-

toammattilaisten joukkoa ja tutkimuksen keskittymistä elokuvaperinteen säilyttä-

misen osa-alueelle. Perustelin valintaani sillä, että juuri kokoelmien hallintatehtävien 

kautta tulevat parhaiten esille tutkimuksen keskeiset teemat eli aineistomäärien 

lisääntyminen ja kokoelmien hallinnan teknologioiden kehittyminen. 

Laadullisen tutkimuksen alkuvaiheessa ei voi täysin hahmottaa kaikkia aineisto-

tarpeita ja tutkimuksen näkökulmat voivat hakea paikkaansa. Tämän vuoksi otin 

mukaan myös muutamia haastateltavia, joiden työtehtävien paino oli aineistojen 

käytön puolella, mutta jotka työskentelivät kiinteässä yhteistyössä kokoelmapuolen 

kanssa. Ajatuksena oli saada mukaan kerrontaa kokoelmienhoidon raja-alueilta - 

osallisten, mutta kuitenkin hieman ulkopuolisten näkökulmasta. Sen sijaan olin 

tietoisesti rajannut haastateltavista pois arkiston johtajat ja hallintohenkilökunnan, 

sillä halusin keskittyä konkreettisesti arkistotyötä tekeviin ammattiryhmiin. Johdon 

ja hallintohenkilöstön haastattelut olisivat tuottaneet muutoksen kuvailuun oman 

näkökulmansa, mutta tässä tutkimuksessa halusin rajata strategisen tason pois, jotta 

nimenomaan arkistotyöntekijöiden oma kokemuksellinen ääni tulee paremmin kuu-

luviin. 

Työuran pituuteen liittyvän valinnan kriteerinä oli, että ura elokuva-arkistossa oli 

kestänyt yli kolme vuotta. Tämä kriteeri oli asetettu, jotta työntekijöille olisi ehtinyt 

muodostua näkemyksiä arkistotyön muutoksesta. Henkilön ikä ei varsinaisesti toi-

minut valinnan kriteerinä, mutta toki pidemmän työuran tehneet olivat myös iältään 
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vanhimpia. Toisaalta kaikki lyhyemmän työuran tehneet eivät olleet välttämättä 

nuoria, vaan joukossa oli eri-ikäisiä henkilöitä. En kysynyt haastattelulomakkeessa 

haastateltavan täsmällistä ikää, vaan sijoittumista määrättyyn ikähaarukkaan. Ikä-

jakaumassa painopiste oli yli 40-vuotiaissa alansa ammattilaisissa. Haastatelluista 

alle 40-vuotiaita oli kahdeksan, 40-49-vuotiaita 13 sekä yli 50-vuotiaita 10. Yksikään 

haastateltavista ei ollut alle 30-vuotias.  

Vaikka ikäluokka oli mukana perustietokartoituksessa, määräävin kriteeri oli 

kuitenkin työkokemuksen kertyminen vuosissa. Haastateltavien työurat olivat haas-

tatteluhetkellä kestäneet 3-35 vuotta. 

 

Alle 5 vuotta 5-7 vuotta 7-10 vuotta 10-20 vuotta 20-35 vuotta 

2 9 5 8 7 

 

Esitän vielä henkilömäärät jaoteltuina 1970-123, 1980- ja 1990-luvulla työnsä 

elokuva-arkistossa aloittaneisiin, sillä jako työntekijäsukupolviin on analyysissä kes-

keisellä sijalla. 

 

1970-luvulla aloittaneet 1980-luvulla aloittaneet 1990-luvulla aloittaneet 

6 9 16 

 

Suurimmalla osalla haastateltavia oli alkuperäistä kolmen työvuoden kriteeriä 

huomattavasti pidemmät työurat ja näin myös paljon omakohtaisia kokemuksia 

arkistotyön muutoksista. Vain kahdella haastateltavalla oli alle viiden vuoden työura 

elokuva-arkistossa. Jälkikäteen havaitsin, että 5-10 vuotta työskennelleiden määräs-

sä näkyy 1990-luvun laman jälkeinen työvoiman määrällinen kasvu. Aineistoni luo-

tettavuuden kannalta on kuitenkin hyvä, että mukana on suhteellisen tasaisesti eri-

pituisia työuria. Eri aikaan työnsä aloittaneet loivat hyvän pohjan työntekijäsuku-

polvien mukaan tehdylle analyysille. 

Kysyin myös haastateltavilta mille etukäteen määritellyille osa-alueille he sijoitta-

vat omat työtehtävänsä. Haastattelulomakkeessa tehtävät oli luokiteltu seuraavasti: 

1) Hankinta 

2) Kokoelmien ylläpito ja luettelointi 

3) Luettelointijärjestelmän suunnittelu 

                                                   
123 Sijoitan yhden 1960-luvulla työnsä aloittaneen työntekijän samaan ryhmään 1970-luvulla aloitta-
neiden kanssa. 
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4) Konservointi, restaurointi ja pelastekopiointi 

5) Muu 

Valittavana oli viisi vaihtoehtoa, joista työntekijä sai valita tarvittavan monta. Taval-

lisinta oli valita 2-3 eri tehtäväaluetta. Haastateltavien joukko koostui ennakkovalin-

nan kriteerien mukaan suurimmaksi osaksi henkilöistä, jotka olivat tehneet Suomen 

elokuva-arkistossa aineistojen hankintaan ja vastaanottoon, kokoelmienhoitoon ja 

ylläpitoon, luettelointiin sekä konservointiin, restaurointiin ja pelastekopiointiin 

liittyviä töitä. Usein arkistotyössä on monipuolisuutta ja työ sisältää osallistumista 

erilaisiin arkistollisiin työprosesseihin. Käytännössä esimerkiksi konservaattori 

myös luetteloi aineistoja ja erilaisissa kokoelmien ylläpidon tehtävissä toimiva osal-

listuu aineistojen hankintaan. On myös tavallista, että kokoelmien ylläpidon ja luet-

teloinnin ohessa hoidetaan asiakaspalvelua. Otin alun perin mukaan vaihtoehdoksi 

myös luettelointijärjestelmän suunnittelun, mutta tähän ryhmään kuuluvaa työkoke-

musta oli haastateltavista vain kolmella henkilöllä ja suunnittelutyöstä oli muuten-

kin varsin vähän kysymyksiä ja kerrontaa. Suunnittelua tekevillä työntekijöillä oli 

myös luettelointiin ja kokoelmienhoitoon liittyviä tehtäviä ja siten kerrontaa keskei-

sistä teemoistani. 

Edellisen ryhmän lisäksi haastateltavissa oli mukana neljä henkilöä, joiden työ oli 

läheisessä vuorovaikutuksessa kokoelmienhoidon kanssa ja joiden toiminta omalta 

osaltaan vaikutti esimerkiksi hankintaan tai aineistojen käsittely- ja luettelointijär-

jestykseen. Tämä ryhmä muodostui lähinnä kansallisfilmografian parissa työsken-

nelleistä. Haastateltavissa oli lisäksi neljä esitystoiminnan ja kirjaston tehtävissä 

toiminutta työntekijää. Oli kuitenkin hyvin tyypillistä, että monet haastatteluajan-

kohtana aineistojen käytön alueella työskennelleistä henkilöistä olivat jossakin 

työuransa vaiheessa tehneet kokoelmienhoitoon liittyviä töitä eli heillä oli mukana 

myös paljon kerrontaa keskeisistä kiinnostuksen kohteistani kokoelmienhoidon 

puolella. 

Seuraavassa taulukossa on vielä esitetty yhteenvetona tehtäväalueet, joille haasta-

teltavat itsensä määrittivät - mainintoja voi siis olla useille alueille. 

 

Hankinta Kokoelmien ylläpito ja 
luettelointi 

Konservointi ja 
restaurointi 

Muu124 

12 23 10 11 

                                                   
124 Asiakaspalvelun, kansallisfilmografian, esitystoiminnan ja kirjaston tehtäviä. 
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Arvioita haastateltavien valinnasta 

Tutkimusongelman kannalta katsottuna arvioisin haastateltavien valinnan onnistu-

neeksi. Haastateltavien ryhmä muodostui henkilöistä, joilla oli paljon kokemusta 

sekä arkistomassojen tulosta ja niiden seurauksista, tietoteknistymisestä ja arkisto-

ammatin muista muutoksista. Edellä olevasta taulukosta voi havaita painotuksen 

olevan tutkimuksen kannalta keskeisissä tehtävissä eli kokoelmienhoidossa ja ai-

neistojen säilyttämisessä. Kokoelmien ylläpidossa ja luetteloinnissa on luonnollisesti 

eniten mainintoja, koska suurimmalla osalla esimerkiksi luettelointi kuuluu työpro-

sesseihin aineistojen hankinnan, konservoinnin ja restauroinnin rinnalla. 

Kuten edellä jo kuvailin, omassa aineistonkeruussani oli selkeänä tavoitteena 

kerätä aineistoa ja kokemuksia kokoelmienhoidon työntekijöiltä. Koska haastattelu-

vaiheessa ei ole mahdollista täysin arvioida mikä aineisto on tärkeää, oli ajatuksena 

saada hieman laajennettua näkökulmia elokuvakulttuurin säilyttämisen alueelta 

aineistojen käytön ja elokuvakulttuurin edistämisen alueille. Juuri tämän vuoksi 

valitsin muutamia haastateltavia kansallisfilmografian, esitystoiminnan ja kirjaston 

tehtäväalueilta. Haastattelujen tekovaiheessa oli vaikea tietää oliko laajennus tar-

peellinen muutoksen kuvaamisen vuoksi. Jälkikäteen olen kuitenkin sitä mieltä, että 

käytön alueelta tuli hyvää aineistoa, vaikka jouduinkin jättämään osan aineistojen 

käyttöön liittyvästä kerrontaa rajaussyistä analyysin ulkopuolelle. 

Laadullista aineistoa kerätessä on usein vaikea päättää milloin aineistoa on riit-

tävästi ja onko se laadullisesti oikeanlaista vastaamaan tutkimuskysymyksiin. Päästy-

äni yli 30 haastatteluun, arvioin aineiston olevan määrällisesti riittävä kuvaamaan 

muutosta. Elokuva-arkiston henkilöstömäärä oli haastattelujen toteutusaikoihin 

kaikkiaan noin 50. Kovin paljon enempää haastateltavia en siis olisi saanut hankit-

tuakaan laajentamatta haastateltavien ryhmää aineistojen käytön ja hallinnon puo-

lelle. Koska tein itse kaikki haastattelut pystyin samalla vakuuttumaan, että kaikista 

etukäteen määritellyistä teemoista oli runsaasti kerrontaa. Laadullisen aineistomas-

san liiallinen laajentaminen ei välttämättä tarjoa parempia tutkimustuloksia, vaan 

tekee analyysiprosessista raskaan tai altistaa suuren osan aineistosta alikäytölle.   

2.7.2 Tutkijan motiivi ja refleksiivisyys 

Yvonna S. Lincoln ja Egon G. Guba (2000a, 183) ovat määritelleet refleksiivisyy-

den prosessiksi, jossa pohditaan kriittisesti itseä tutkijana, "ihmistä instrumenttina" 

eli eräänlaisena tutkimuksen tekemisen välineenä. Prosessissa tutkija kokee itsensä 

tietoisesti sekä kysyjänä että vastaajana, opettajana ja oppilaana. Refleksiivisesti 
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toimittaessa oma asema ja tutkijan useiden eri identiteettien äänet tulevat tunnis-

tetuksi tutkimusprosessissa. Martyn Hammersleyn ja Paul Atkinsonin (2007, 15) 

mukaan refleksiivisyydessä tutkijan orientaatiot muodostuvat sosio-historiallisen 

asemoitumisen mukaan. Tutkija ei voi toimia autonomisesti ja eristyksissä laajem-

masta yhteiskunnasta tai tutkijan oman elämän historiasta. Sosiaaliset prosessit ja 

tutkijan henkilökohtaiset ominaisuudet vaikuttavat tutkimustuloksiin.125 

Refleksiivisyyden ohella jokaista tutkijaa kehotetaan pohtimaan omaa motiiviaan 

tutkimuksen tekemiselle. Koen että omassa työssäni motiivi tutkimuksen tekemi-

seen ja reflektio tutkimusta kohtaan kuuluvat kiinteästi yhteen. Olen itse ollut aktii-

vinen muutokseen osallistuja ja muutoksen kokija.126 Reflektion avulla pyrin etään-

nyttämään itseäni tutkimuskohteesta, jotta laajemman kokonaiskuvan hahmotta-

minen olisi mahdollista. Samalla pyrin huomioimaan oman roolini sekä tutkijana 

että osallisena. 

Tutkimukseni motiivina on aito kiinnostus arkistotyön muutosprosesseja koh-

taan. Tutkimuksen ensimmäiset ideat kumpuavat työelämäkokemuksista 1990-

luvun alkupuolelta saakka. Kaksi keskeistä teemaa saivat muotonsa 1990-luvun lop-

pupuolella ja vuosituhannen vaihteessa suorittamistani arkistoalan opinnoista. Jo 

tuolloin olin kiinnostunut sekä arkistoalan tietoteknistymisestä että arvonmäärityk-

sen teorioista.127 Tämän tutkimuksen ensivaiheessa oli ajatuksena ottaa tutkimus-

kohteeksi useita arkistoja, mutta loppujen lopuksi päädyin tutkimaan tapaustutki-

muksena arkistoa, jossa itse työskentelin. Näitä taustoja vasten katsottuna tutki-

muksella on sekä yhteiskunnallisesta toimintaympäristön muutoksesta että omasta 

elämästä nousevia intressejä, intressin kuitenkin painottuessa omaan uteliaisuuteen 

ja tarpeeseen ymmärtää työtä ja sen ympäristön muutosta, jossa itsekin olen ollut 

osallisena. 

Alun perin työelämässä toimiessani, en edes aavistanut jonakin päiväni kiinnos-

tuvani arkistotyön luonteesta ja historiasta niin paljon, että alkaisin tehdä arkisesta 

                                                   
125 James Cliffordin ja George E. Marcusin (1986) toimittama teos "Writing Culture" on perinteisesti 
katsottu aloittaneen  laajemmalti refleksiivisyyden käsittelyn laadullisten tutkimusten yhteydessä. 
Atkinson - Coffey - Delamont 2003, 170. Refleksiivisyydestä ja tutkijan sitoumuksista tutkimuskoh-
teeseen ks. esim. Davies 1998/2008, 271-272; Kalela - Lindroos 2001, 7; Kalela 2001, 13-15; Carr 
1963, 26, 46; Musson 1998, 10. 

126 Olen työskennellyt tutkimuskohteena olevassa organisaatiossa vuosien 1991-2014 välillä useissa 
eri tehtävissä. Uran alkuaikoina työt olivat arkistonhoidollisia perustehtäviä. Myöhemmässä vaiheessa 
työskentelin pääasiassa luetteloinnin ja tietojärjestelmäsuunnittelun alueilla sekä esimiestehtävissä. Ai-
neiston keruun jälkeen toimin radio- ja tv-arkiston päällikkönä sekä osallistuin museoyksikön tehtä-
viin. 

127 Kansallisarkiston toteuttama arkistonhoitotutkinto ja ylempi arkistotutkinto. Peltola 1996; Peltola 
2001. 
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toimintaympäristöstä tutkimusta. Tuolloin olin työyhteisön jäsen vailla tutkimuksel-

lista intressiä. Jokainen kuitenkin tekee jatkuvasti havaintoja ympäristöstään ja nä-

mä havainnot muuttuvat vähitellen omaksi tietopääomaksi. Omassa tapauksessani 

on siis myös tutkijalla tutkimuskohteeseen sidottu työidentiteetti ja haastateltavien 

puhetavat sekä kerronnan sisällöt ovat ainakin osin entuudestaan tuttuja. En siis ole 

mennyt tutkimaan yhteisöä ja tekemään haastatteluja vieraana ulkopuolisena tutkija-

na. Jokaisen tutkijan tulee kuitenkin päättää tutkimusta aloittaessaan kuinka esittäy-

tyy tutkimuksen kohteille.128 Tutkimuksessani molemmille osapuolille oli selvää, 

että olin haastattelutilanteessa sekä tutkija että kollega. Haastateltavat ovat voineet 

olettaa minun tutkijankin positiossa tuntevan asioita enemmän kuin mitä täysin 

ulkopuolinen tutkija tuntisi. Haastateltavan näkökulmasta katsottuna haastattelijan, 

tutkijan ja kollegan roolit sekoittuivat. Tätä ei kuitenkaan millään tavalla kyseen-

alaistettu haastateltavien taholta. En myöskään itse pitänyt asetelmaa vaikeana, sillä 

työtäni ohjasi halu saada tietoa valituista teemoista. Päällimmäiseksi kokemukseksi 

haastatteluista jäi, että haastateltavien ja haastatteluaiheiden tuntemisella oli paljon 

positiivisia vaikutuksia nimenomaan siihen, että kerronta suuntautui juuri niihin 

teemoihin, jotka olivat olennaisia tutkimuskysymysten kannalta.129 

Koen, että läheisen aiheen tutkimusprosessissa on tärkeää kyseenalaistaa ja osin 

jopa murtaa omia näkemyksiä ja tätä kautta luoda tutkimuskohteeseen uusia näkö-

kulmia. Vaikka itsellä on tietynlainen kokemus, kiinnostus siihen kuinka muut ovat 

asiat kokeneet haastaa kyseenalaistamaan ja muuttamaan omia käsityksiä. Näkemyk-

seni mukaan en myöskään ole ollut liian kiinteästi kiinni tutkimuskohteessa, niin 

että tämä olisi estänyt omien päätelmien tekoa. Tutkimus on työelämäsidonnainen, 

mutta olen kuitenkin käytännössä toteuttanut sen omalla ajallani. Koen tästä olleen 

hyötyä tutkijan vapauden kannalta. Riippumattomuutta on lisännyt esimerkiksi se, 

että tutkimus ei ole saanut taloudellista tukea kohdeorganisaatiolta, eikä tavoitteeksi 

ole asetettu kohdeorganisaation kehittämistä. 

2.8 Tutkimuksen ja raportoinnin eettisiä valintoja 

Reflektointi ja eettiset valinnat liittyvät läheisesti toisiinsa. Vaikka laadullinen tutki-

mus on aina tulkintaa, tavoitteena on kuitenkin tuottaa mahdollisimman totuuden-

mukaista tietoa. Tutkijan on pyrittävä tähän parhaaksi taitamallaan tavalla. Laaduk-

                                                   
128 Fontana - Frey 2003, 77. 

129 Vertailuni perustuu omiin kokemuksiin teemahaastatteluiden teosta. 
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kaan tiedon rinnalla keskeisenä eettisyyden tavoitteena on tutkimuksen kohteen ja 

osallistujien suojeleminen. 

Tutkija tekee eettisiä valintoja koko tutkimusprosessin ajan. Jo tutkimuksen 

kohteen ja aiheen valinta ovat eettisiä kysymyksiä. Tutkijan eettiseen työskentelyta-

paan kuuluu tutkittavien riittävä informointi. Eettiset valinnat jatkuvat haastattelu-

kysymysten muotoiluissa, haastatteluissa ja raportoinnissa.130 

Haastattelutilanteessa tutkija on haastateltavalle ilmeisin yleisö, jolle kerronta 

osoitetaan. Kertojalla voi kuitenkin olla tietoisesti tai tiedostamatta myös muita 

tavoitteita haastattelun sanoman eteenpäin viemiseksi. Haastateltavat voivat mieltää 

sanottavansa pikemminkin julkisiksi kuin yksityisiksi ja he voivat odottaa sanoman 

välittymistä muille yleisöille tai tallentamista jälkipolville.131 Koen tämän haastatte-

lujen yleispiirteen liittyvän aineistossani luottamukseen. Puheessa on muun kerron-

nan lomassa mukana negaatioita ja turhaumia asioista, jotka eivät työyhteisössä ole 

edistyneet toivotulla tavalla. Tutkimuksen teon eettisyyteen kuitenkin kuuluu näi-

den asioiden tunnistaminen ja hienovaraisuus niiden tulkinnassa ja esittämisessä. 

Luottamuksellisuutta omissa haastatteluissani kuvastaa esimerkiksi se, että jotkut 

sanoivat jossakin kohtaa puhuvansa "off the record" eli toivat aktiivisesti itse esille 

puheensa arkaluontoisuuden. Toisaalta kun tunnen tutkimuskohteen hyvin, tunnis-

tan itsekin helposti kerronnan arkaluontoiset kohdat ja yksityiskohdat joita on 

tarpeetonta tuoda analyysissä ja raportoinnissa esille. Raportoinnissa käytän kaikkia 

tavallisimpia laadullisten aineistojen anonymisoinnin tapoja. Olen poistanut henki-

löiden nimet, poistanut harkinnanvaraisesti arkaluontoisia tietoja ja luokitellut taus-

tatietoja suurempiin kategorioihin.132 Olen katsonut tämän tarpeelliseksi, koska 

tutkimuskohteena on tunnettu pienehkö organisaatio, jonka yksilöiden tunnistami-

nen voi ilman kunnollista anonymisointia olla helppoa. 

Tutkimusprosessissa ja raportoinnissa tavoitteena on totuudellisuus ja kohteen 

kunnioitus. Toisinaan totuudellisuuden astetta ja tutkittavien omaa näkökulmaa on 

pyritty nostamaan luettamalla tutkimusprosessin kuluessa raportointitekstejä haas-

tateltavilla. Toisaalta on mahdotonta tehdä laadullisen aineiston tulkintaa niin, että 

kaikki lukijat olisivat tulkinnoista samaa mieltä. Erityisesti muistitietoaineistojen pe-

rusteella on mahdotonta kirjoittaa yhtenäistä ja ristiriidatonta kuvausta kohteesta. 

Perimmäinen idea on enemmänkin siinä, että tulkinnan avulla pystytään valaise-

                                                   
130 Enwald 2013, tutkimusetiikkakurssin luennot ja kurssimateriaalit; Kuula 2006. Tutkittavien infor-
moinnista tässä tutkimuksessa ks. liite 1. 

131 Hammersley - Atkinson 2007, 176-178. 

132 Kuula 2006, 214. 
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maan tutkimuskohteen moniäänisyyttä.133 Tutkimuksessani tulkintavastuu on itsel-

läni. Aineiston huolellinen analyysi nostaa esille tutkimuskohteen moniäänisyyden 

ja kertoo totuudenmukaista tietoa. 

Varsinaisen tutkimusprosessin lisäksi aineistojen jatkokäytön suunnittelu kuuluu 

tutkimuksen eettisiin päätöksiin. Tämän tutkimuksen haastatteluaineistojen nauhoi-

tukset ja litteraatiot ovat tekijän hallussa. Haastattelujen tekoaikaan vuonna 2003 ei 

vielä ollut olemassa selkeää ohjeistusta aineistonhallinnan suunnittelusta ja tutki-

musaineistojen arkistoinnista, eikä näin ollen haastatelluilta ole säännönmukaisesti 

kysytty lupia aineistojen arkistointiin ja mahdolliseen jatkokäyttöön. Aineistot on 

lähtökohtaisesti tarkoitettu vain tämän tutkimuksen käyttöön. Nykyisen ohjeistuk-

sen mukaan oikea toimintatapa aiemmin toteutettujen haastattelujen kohdalla olisi 

pyytää jälkikäteen haastateltavilta luvat aineistojen arkistointiin esimerkiksi Yhteis-

kuntatieteelliseen tietoarkistoon. Pidän tätä tavoitteena myös tämän tutkimuksen 

haastatteluaineistojen osalta.134 

2.9 Arkistolähteet ja kirjalliset lähteet 

Haastattelut ovat keskeisin, mutta eivät suinkaan ainoa tutkimuksen lähdeaineisto. 

Muita lähteitä ovat tutkimuskohteeseen liittyvät asiakirjat, dokumentit, lehtileikkeet, 

lait ja elokuva-arkistoa koskevat kirjalliset lähteet. Erityisesti kontekstien tutkimisen 

kannalta kirjalliset lähteet ovat tutkimuksen tärkeintä lähdemateriaalia. 

Arkistoaineistojen ja muiden kirjallisten lähteiden avulla on mahdollista tavoittaa 

kohdeorganisaation toiminnoissa tapahtuneita muutoksia. Keskeisimpiä historiaa 

valottavia asiakirja- ja dokumenttilähteitä ovat vuosikertomukset, toiminta- ja 

taloussuunnitelmat, tulevaisuudenvisioihin liittyvät strategiset suunnitelmat, eloku-

va-arkiston johtokunnan ja työjaoston kokousten esityslistat, pöytäkirjat, niiden 

liitteet ym. Valtiollisen ajan alkuaikoina elokuva-arkistossa ei laadittu varsinaisia 

vuosi- tai toimintakertomuksia, mutta toimintasuunnitelmissa yleensä esiteltiin ku-

luneen vuoden aikana toteutuneita asioita. Varsinaisen toimintakertomuksen puut-

tuminen todetaan useissa 1980-luvun toimintasuunnitelmissa.135 Toimintasuunnitel-

mat olivat 80-luvun alkupuolella pienin muutoksin itseään toistavia. Vuonna 1985 

                                                   
133 Kortelainen 2008, 52-54. 
134 Kuula 2006, 100; Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, www.fsd.uta.fi. 

135 Esim. Toimintasuunnitelma 1983, 1. Arkistoteknisesti SEA:n virka-arkistossa toiminta- ja talous-
suunnitelmat sekä tulo- ja menoarvioesitykset on sijoitettu vuoteen 1985 saakka johtokunnan pöytä-
kirjojen liitteeksi, jonka jälkeen kyseiset asiakirjat ovat esityslistojen liitteenä. 
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toimintasuunnitelman laatimista muutettiin niin, että esille otettiin lähinnä uudet 

hankkeet, ei sellaisia jotka jatkuivat samankaltaisina vuodesta toiseen. Tavoitteeksi 

tuli laatia todellinen toiminnan suunnittelun instrumentti.136 

Toiminnasta ryhdyttiin laatimaan 1990-luvulla aiempaa tarkempia jälkikäteis-

analyysejä, esimerkiksi vuosikertomuksia on olemassa vuodesta 1995 lähtien. Kun 

vuonna 1994 siirryttiin tulosohjaukseen, toiminta- ja taloussuunnitelma korvattiin 

opetusministeriön ja elokuva-arkiston välisellä tulossopimuksella. Vuonna 1998 

kiinnitettiin erityishuomiota siihen, että tulosraporttiin lisättäisiin tarkemmin omak-

si kohdakseen se, miten tulokset vastaavat tulossopimuksessa annettuja tavoittei-

ta.137 Myös yksittäisistä kysymyksistä eri tahoille annetuissa lausunnoissa tulee 

elokuva-arkiston kanta hyvin esille. 

Asiakirja- ja dokumenttilähteiden rinnalla lehtiartikkelit tarjoavat hyvää lähdeai-

neistoa ajankohtaisen keskustelun tarkasteluun. Lehdistöaineistoista käy esimerkiksi 

ilmi mitä asioita elokuva-arkistosta haluttiin tuoda julkisuudessa esille. Kiinnostus 

elokuva-arkistoon on voinut tulla lehdistön puolelta, mutta toisaalta julkisuudessa 

esillä olleiden asioiden linjaan ovat varmasti laitoksen johto ja muu henkilöstö voi-

neet myös aktiivisesti vaikuttaa.138 Lehdistön kautta näkyvästi julkisuuteen tuoduilla 

asioilla voidaan esimerkiksi saada päättävien tahojen huomiota resurssitarpeeseen. 

Lehtiartikkeleista voi lisäksi tavoittaa aikalaiskerrontaa, vaikka kyseessä onkin leh-

den toimituksen kautta suodattunut esitys. 

                                                   
136 Toimintasuunnitelma 1985, 1. 

137 SEA:n johtokunnan pöytäkirja 1/98. 

138 Vrt. esim. varastokurjuudesta tiedottaminen 1980-luvun alussa. 
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3 Tutkimuskohteen historian ja toimintaympäristön 
kontekstit 

Esittelen seuraavaksi tutkimusaiheen historiaan ja toimintaympäristöön liittyviä 

konteksteja. Elokuva-arkistoinnin kontekstit ja Suomen elokuva-arkiston organisa-

torinen historia etenevät raportissa pääosin kronologisesti. Sen sijaan aineistoihin, 

teknistymiseen ja professioon yleisesti liittyvät kontekstit esittelen teemoittain. Tä-

män vuoksi joitakin samoihin aihepiireihin liittyviä asioita tulee käsitellyksi sekä 

historiallisessa katsauksessa että teemakokonaisuuksien yhteydessä. 

Kontekstien esittelyn tavoitteena on auttaa lukijaa ymmärtämään muutosta ja 

sitä viitekehystä, johon haastatteluaineistojen kokemuksellisuus sitoutuu. Kontekstit 

luovat yhteiskunnallista, ajallista ja ammatillista taustaa sekä toimintaympäristöä ku-

vaavan faktuaalisen perustan, johon kerronta, kokemukset ja tutkimuksen teemat 

kiinnittyvät. Osaltaan jo kontekstiluku vastaa ensimmäiseen tutkimuskysymykseen 

eli "Kuinka tapaukseksi valitussa muistiorganisaatiossa tehtävä työ on muuttunut". 

Konteksti-luvun jälkeen kerronta-aineiston analyysi jatkaa muutoksen käsittelyä ja 

antaa vastauksia toiseen tutkimuskysymykseen eli siihen "Kuinka muutos on koet-

tu". 

Historialliset kontekstit ja toimintaympäristön kuvaukset selittävät tutkijan ja 

haastateltavien yhteistä työelämään sijoittuvaa yhteisöllistä perustaa. Historian yksi-

tyiskohdat kukin työyhteisön jäsen tuntee enemmän tai vähemmän tarkasti. Omas-

sa tapauksessani kontekstit ovat vaikuttaneet tutkijaan jo ennen haastattelujen tekoa 

työuran aikana kertyneiden työelämäkokemusten sekä tutkimusprosessin alussa 

tietoisesti tehdyn arkistokartoituksen kautta. Kontekstitietoa kertyy tutkijalle paljon 

enemmän kuin mitä kohtuullisen pituisessa raportissa on mahdollista esittää. Ra-

portin ulkopuolelle jäävä tietämys toimii kuitenkin taustalla yhtenä työvälineenä 

analyysin ja tulkinnan teossa. 

Joissakin tapauksissa kontekstien ja toimintaympäristön kuvauksen välille voi-

daan vetää yhtäläisyysviiva. Näen kuitenkin omassa tutkimuksessani kontekstit laa-

jempina kuin vain elokuva-arkiston toimintaympäristönä. Konteksteihin kuuluvat 

myös esimerkiksi tietoyhteiskuntakehitys sekä elokuva-arkistoa laajempi muistior-

ganisaatiokenttä. 
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3.1 Elokuva-arkistoinnin kontekstit 

3.1.1 Suomen elokuva-arkisto tutkimuksen kohdeorganisaationa 

Tutkimuskohteena on arkisto- ja kokoelmatyö audiovisuaalisen perinteen säilyttä-

miseen keskittyvässä arkistossa. Aineiston keruuajankohtana vuonna 2003 tutki-

muksen kohdeorganisaation nimi oli Suomen elokuva-arkisto (SEA)139 ja kansallise-

na vastuualueena nimenomaan elokuvien ja elokuviin liittyvän perinteen säilyttämi-

nen. 

Elokuva-arkisto toimi yhdistysmuotoisena vuodesta 1957 lähtien, kunnes se 

valtiollistettiin vuonna 1979. Organisaation nimi muuttui vapaakappalelainsäädän-

nön uudistamisen yhteydessä vuonna 2008 Kansalliseksi audiovisuaaliseksi arkis-

toksi (KAVA), jolloin arkistolle lisättiin radio- ja tv-ohjelmien tallennusvastuu. 

Seuraavassa organisaatiouudistuksessa vuoden 2014 alussa laitoksen nimi muuttui 

Kansalliseksi audiovisuaaliseksi instituutiksi (KAVI). Tällöin arkisto yhdistyi Media-

kasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen (MEKU) kanssa.140 Käytän tutkimuksen kohde-

organisaatiosta aineistonkeruun aikaista Suomen elokuva-arkisto -nimeä. 

Opetusministeriön141 alaisen Suomen elokuva-arkiston tehtävänä oli "hankkia, 

entisöidä ja säilyttää elokuvia ja elokuvaan liittyvää aineistoa, harjoittaa ja edesauttaa elokuvan 

tutkimusta ja edistää elokuvataiteen tuntemusta sekä harjoittaa taiteellisesti, historiallisesti tai 

muutoin merkittävien elokuvien esitystoimintaa."142 Toimintastrategian mukaan kansalli-

sen elokuvakulttuurin säilyttäminen oli arkiston toiminnan lakisääteinen perusta, 

jolle sen kaikki muut toiminnat rakentuivat. Lisäksi elokuva-arkistojen kansainväli-

                                                   
139 Käytän tekstissä nimestä myös lyhempää muotoa elokuva-arkisto. 

140 Elokuva-arkiston toimintaa ohjasi valtioneuvoston määräämä johtokunta. Toimikausi oli kolmen 
vuoden mittainen. Johtokunnassa olivat edustettuina opetusministeriö, Museovirasto, Kansallis-
arkisto ja elokuva-alan asiantuntemus. Myös arkiston johtaja ja henkilökunnan edustaja kuuluivat 
johtokuntaan. Vuoden 1997 asetusuudistuksessa Kansallisarkiston ja Museoviraston kiintiöpaikat 
johtokunnassa poistettiin, mutta näiden tahojen edustus on säilynyt uudistuksen jälkeenkin. Lisäksi 
Kansallisarkiston tehtävän on ollut valvoa elokuva-arkiston ja sen toimintaa jatkaneiden KAVA:n ja 
KAVI:n virka-arkiston muodostumista hyväksymällä arkistonmuodostussuunnitelma pysyvästi säily-
tettävien aineistojen osalta. Suomen elokuva-arkiston vuosikertomus 1999, 5; Asetus Suomen 
elokuva-arkistosta 228/1997; Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä 1433/2007; 
Laki Kansallisesta audiovisuaalisesta arkistosta 1434/2007; Valtioneuvoston asetus Kansallisesta 
audiovisuaalisesta arkistosta 94/2008; Valtioneuvoston asetus Kansallisesta audiovisuaalisesta insti-
tuutista 712/2013. 

141 Vuonna 2003 opetusministeriön alainen laitos. Opetusministeriön nimi muuttui 1.5.2010 opetus- 
ja kulttuuriministeriöksi. 

142 Asetus Suomen elokuva-arkistosta 101/1988. 
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sen liiton (FIAF) jäsenyys edellyttää, että elokuvien pelastekopiointi ja materiaalin 

säilytys ovat jäsenarkistoissa jatkuvaa toimintaa.143 

Aineistonkeruuaikaan vuonna 2003 elokuva-arkiston toiminta oli jaettu kolmeen 

tulosalueeseen: elokuvaperinteen säilyttämiseen, elokuvakulttuurin edistämiseen ja 

arkistopalveluihin. Elokuvaperinteen säilyttäminen käsitti koti- ja ulkomaisen filmi-

aineiston, dokumenttiaineiston (eli ns. oheisaineistot), videokokoelman sekä esine- 

ja perinnekokoelman hankinnan, luetteloinnin ja säilyttämisen sekä tuhoutumisvaa-

rassa olevien elokuva-aineistojen restauroinnin ja pelastekopioinnin. Elokuvakult-

tuurin edistämisellä tarkoitettiin esitys-, tutkimus-, julkaisu- ja näyttelytoimintaa, 

kulttuurivaihtoa sekä kirjastopalveluita. Arkistopalvelut käsittivät tieto-, aineisto- ja 

tutkijakatselupalvelut ja sen tehtävät jakautuivat tarpeen mukaan eri toiminta-

yksiköille.144 

Muistiorganisaatiokentässä Suomen elokuva-arkisto voidaan sijoittaa erityisarkis-

toksi. Valtionarkiston julkaisemassa arkistonhoidon oppaassa vuodelta 1980 on 

määritelty erityisalojen arkistoja ja kokoelmia. Oppaan mukaan kyseiset laitokset ovat 

eri aloille syntyneitä arkiston nimeä kantavia viranomaisten ja yksityisten ylläpitämiä 

instituutioita tai laitoksia, joiden tehtävät liittyvät tietyn tradition säilyttämiseen ja 

sen pohjalta tapahtuvaan dokumentaatioon. Tässä yhteydessä Suomen elokuva-

arkisto sijoitetaan muiden elokuva-, valokuva- ja äänitearkistojen joukkoon.145 

Myös Jussi Kuusanmäki (2002) laskee Suomen elokuva-arkiston taiteen alalla 

toimivien erityisarkistojen ja -museoiden joukkoon, joilla on keskusarkistotehtäviä 

sektoreittain. Kuusanmäki käyttää kyseisistä arkistoista ja museoista myös nimitystä 

tallennelaitos.146 

Tutkimusajankohtani elokuva-arkisto on siis sektorialueestaan vastaava erityis-

arkisto, jossa voi myös nähdä museotoiminnalle tyypillisiä piirteitä. Elokuvaan 

                                                   
143 Toiminta- ja taloussuunnitelma 1992-1995 sekä vuoden 1992 tulo- ja menoarvioesitys, 1, strategia. 

144 Elokuvamuseotyöryhmä 1996, 10. Vrt. esim. Mahlamäki 2002: tallennus, säilytys, käsittely, tutki-
mus, välittäminen. Tässä tutkimuksessa käytetään kohdeorganisaatiossa vakiintuneita käsitteitä. Ar-
kistopalveluiden tarkempi määritys: "…käsittävät ulkopuolelle suuntautuvat palvelut kuten elokuvaan liittyvän 
tietopalvelun ja neuvonnan; aineiston (kuvat ja filmit) toimitukset tallettajalle, levittäjälle ja Yleisradiolle; 
aineistoselvitykset, elokuvakatselut sekä muun tietopalvelun". Toiminta- ja taloussuunnitelma 1998-2001, 2. 

145 Vuonna 1980 tällaisia laitoksia ovat olleet mm. Puolustusvoimien elokuva- ja valokuva-arkistot, 
Yleisradion elokuva- ja äänitearkisto, Kansallismuseon ja maakuntamuseoiden kuva-arkistot, Raken-
nustaiteen museon kuva-arkisto, Svenska Litteratursällskapet I Finland -seuran ja Suomalaisen Kirjal-
lisuuden Seuran jotkin arkiston osat, lehtien kuva- ja leikearkistot ja Suomen kielen nauhoitearkisto. 
Viikki 1980, 30-31. Näistä Puolustusvoimien elokuva-arkisto on vuoden 2002 alusta lähtien ollut 
yhdistettynä Suomen elokuva-arkistoon. 

146 Muina vastaavanlaisina laitoksina Kuusanmäki mainitsee esimerkiksi Kuvataiteen keskusarkiston, 
Suomen Rakennustaiteen museon, Teatterimuseon, Suomen Valokuvataiteen museon, Taideyliopis-
tojen keskusarkiston ja Jazz- ja Pop-arkiston. Kuusanmäki 2002, 28-29. 
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liittyvä aineisto on hyvin monipuolista. Aineistoja ei voida verrata kirjastoaineis-

toihin niiden erilaisen tekijänoikeudellisen ja siitä seuraavan erilaisen aineistojen 

käyttöön liittyvän aseman vuoksi. Sen sijaan elokuva-arkiston kirjasto toimii nor-

maalien kirjastoperiaatteiden mukaan. Arkisto-, kirjasto- ja museotoimintojen 

läheisyys ja päällekkäisyys ei sinänsä ole ainutlaatuista muistiorganisaatioissa. Arkis-

toja, kirjastoja ja museoita esiintyy verraten harvoin täysin puhtaassa muodossa. 

Esimerkiksi kirjastoissa voidaan säilyttää painotuotteiden lisäksi käsikirjoituksia, 

arkistojen yhteydessä on usein käsikirjastoja sekä esinekokoelmia ja museoissa 

arkisto- ja kirjastoaineistoja museon omalta toimialalta. Myös erilaisia audiovisu-

aalisia aineistoja on kertynyt runsaasti esimerkiksi museoihin.147 

Viittasin jo johdannossa arkistojen perusmerkitykseen, erityisesti perinteisissä 

asiakirja-arkistoissa. Arkistot muodostavat perustavanlaatuisen suojan demokrati-

alle, kulttuurille, yhteisölle ja identiteetille. Arkistot takaavat kansalaisten oikeuksia 

demokraattisessa yhteiskunnassa ja toisaalta toimivat historian ja yhteisen muistin 

raaka-aineina.148 Myös erilaisia historiallisia aineistoja sisältävät kokoelmat toimivat 

yhteisen muistin lähteinä. Arkisto- ja kokoelma-termeillä on arkistoteoreettisesta 

näkökulmasta myös periaatteellisia eroja. Yleisesti hyväksytyn provenienssi- eli 

alkuperäperiaatteen mukaan arkisto on toiminnallinen kokonaisuus, joka tulee 

säilyttää omana kokonaisuutena sekoittamatta sitä toisten arkistonmuodostajien 

aineistoihin.149 Kokoelmalta sen sijaan tällainen periaatteellisella tasolla oleva vaati-

mus puuttuu. Vaikka asiakirjahallinnon yhteydessä arkisto-käsite on tarkasti määri-

telty ja käsitteellisesti erotettu kokoelma-käsitteestä, on arkisto-käsitteen laajempi 

käyttö kuitenkin tavallista. Usein esimerkiksi museot säilyttävät arkistoaineistoja. 

Tällöin arkisto-termi saattaa tarkan määrityksen mukaan olla harhaanjohtava ja 

kyseessä on enemmänkin kokoelma. Arkisto-termiä käytetään asiakirjahallinnon 

käytännöstä poikkeavalla tavalla yleisesti muissakin yhteyksissä esimerkiksi tieto-

teknisenä terminä.150 

                                                   
147 Tarkiainen 2002, 15; Darnell 2004, 141. 

148 Shepherd 2009, 1. 

149 Provenienssi- eli alkuperäperiaate määriteltiin jo 1840-luvulla Ranskassa. Periaatetta täydennettiin 
Preussin arkistolaitoksessa 1880-luvulla. Tällöin ulkoiseen provenienssiperiaatteeseen lisättiin ns. al-
kuperäisen järjestyksen periaate, jonka mukaan arkistonmuodostajan asiakirjoilleen antama järjestys 
tulee säilyttää. Ulkoinen provenienssiperiaate on vakiintunut arkistotoimen (asiakirjahallinnon) teo-
reettiseksi perustaksi kaikkialla maailmassa. Myös alkuperäisen järjestyksen periaate on laajalti 
hyväksytty, joskin sen toteuttamisessa ollaan joustavampia. Provenienssiperiaatteen merkitys nähdään 
siinä, että se osaltaan varmistaa asiakirjojen todistusvoiman sekä auttaa asettamaan yksittäisen asia-
kirjan sisältämät tiedot laajempiin yhteyksiin. Lybeck et al. 2006, 14. Ks. myös Duchein 1992, 19-20. 

150 Esimerkiksi data-arkisto. Lybeck et al. 2006, 188. 
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Yleisellä tasolla arkistoaineistojen luonnetta havainnollistaa hyvin T.R. 

Schellenbergin 1950-luvulla tekemä jaottelu primaariseen arvoon (primary value) ja 

sekundaariseen arvoon (secondary value). Primaarinen arvo liittyy arkistonmuodos-

tajan omiin tarpeisiin ja sekundaarinen arvo aineiston tutkimukselliseen arvoon. 

Lisäksi sekundaarista arvoa on kahdenlaista, todistusvoimaisuuteen liittyvää eviden-

tiaalista arvoa (evidential value) ja aineiston tietosisältöön liittyvää informatiivista 

arvoa (informational value).151 Tämän jaottelun läpi katsottuna elokuva-arkiston 

toiminnassa painottuvat kulttuuriperinnön säilyttämiseen, tutkimukselliseen ja his-

torialliseen käyttöön sekä informaatioarvoon liittyvät seikat, ei niinkään aineistojen 

käyttö alkuperäisessä prosessiyhteydessään tai todistusvoimaisuuteen liittyvät seikat. 

Tosin elokuva-arkiston yhtiö- ja yksityisarkistot sisältävät myös puhtaasti asiakir-

jallista elokuvien tuotantoprosesseihin liittyvää materiaalia ja niihin sisältyy siten 

myös perinteisiä todistusvoimaisuuden arvoja. 

Tutkimani elokuva-arkisto voidaan nähdä kansallisesti merkittävimpänä eloku-

van ja muiden audiovisuaalisten tuotteiden kokoelmana ja tietokeskuksena, eikä sitä 

voida tiukan asiakirjakäsitteen ympärille rakennetun määritelmän mukaan pitää 

arkistona. Vaikka toiminta on lakisääteisesti määriteltyä ja vaikka nimenä on arkisto, 

niin aineistoja voidaan kuitenkin parhaiten luonnehtia kokoelmiksi. Sama asia on 

ollut esillä esimerkiksi Linda J. Henryn (1998, 315-316, 327) yksityisarkistoja ja 

kokoelmatyyppisiä arkistoja käsitelleessä kirjoituksessa. Henry muistuttaa arkistojen 

kulttuurisesta ja humanistisesta arvosta sekä arkistoista yhteisöllisen muistin tallen-

tajina, ei vain byrokratian palvelijoina. 

Myös provenienssiperiaatteesta joudutaan poikkeamaan, sillä aineistot jaetaan 

erilaisten fyysisten ominaisuuksien takia eri säilytystiloihin, joissa on kullekin aineis-

toryhmälle tarkoituksenmukaiset olosuhteet.152 Keskustelu arkisto- ja kokoelma-

termien eroista ja käyttötavoista ei kuitenkaan ole tutkimuksessani kovin olennaista. 

Tekstissä käytänkin termejä pitkälti synonyymeinä tarkoittamaan elokuva-arkiston 

aineistojen muodostamaa kokonaisuutta. Työni ei keskity aineistojen ja arkistosi-

sältöjen tutkimiseen vaan professioon ja työntekijöiden kokemuksiin. Myös haasta-

teltavat käyttävät kerronnassaan arkisto- ja kokoelma-termejä hyvin vaihtelevasti. 

Elokuva-arkiston tehtävänä oli siis säilyttää elokuvia ja niihin liittyviä aineistoja. 

Elokuvalliset aineistot sisältävät erilaisia audiovisuaalisia tuotteita, joilla on monen-

laisia nimityksiä. Omiksi ryhmikseen voidaan erottaa esimerkiksi pitkät fiktiiviset 

(näytelmä)elokuvat, dokumenttielokuvat, lyhytelokuvat, uutiskatsaukset ja mainok-

                                                   
151 Lybeck 1998, 3; Schellenberg 1956. 

152 Myös Riitta Mäkinen (1987, 105) viittaa provenienssiperiaatteen riittämättömyyteen erikoisaineis-
tojen osalta. 
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set. Arkistoitavat aineistot voivat olla mykkä- tai äänielokuvia. Kokoelmissa on 

editoituja valmiita tuotteita, editoimattomia aineistoja, julkaistuja ja julkaisemat-

tomia tuotteita. Aineistojen lakisääteinen ydin on julkisen esityksen saaneissa tuot-

teissa. Tallenteita on useilla erilaisilla teknisillä formaateilla. Lisäksi läheisesti liikku-

van kuvan yhteyteen kuuluu erilaisia tuotantoon, levitykseen ja markkinointiin 

liittyviä oheisaineistoja, kuten valokuvia, käsikirjoituksia, julisteita, mainosaineistoja 

ja muita dokumentteja sekä kerättyä elokuvatietoutta. Edellisten lisäksi elokuva-

arkistot säilyttävät ja tarjoavat käyttöön elokuvaohjelmia, lehtiä ja julkaisuja. Nykyi-

sin mistä tahansa aineistoista voi olla digitaalisia versioita. Lisäksi omina kokoel-

minaan ovat museoesineet ja elokuva-alan yhtiöihin ja henkilöihin liittyvät asiakirja-

aineistot.153 

Toimintoja ohjaavat säädökset ja organisaatiomuutokset 

Andrew Abbottin (1988, 59-69) mukaan professio voi saada toimivaltaa useista eri 

lähteistä. Yksi tärkeimmistä on lainsäädäntöön perustuva toimivalta, mutta toisi-

naan myös julkinen mielipide ja professiota koskeva mielikuva vaikuttavat toimival-

taan. Kolmantena toimivaltaan luonnollisesti vaikuttavana tekijänä ovat työpaikan 

omat toimenpiteet. Käsittelen näitä kaikkia tutkimuskohteeni toimivaltaan liittyviä 

asioita seuraavissa luvuissa. Esittelen aluksi lainsäädännön ja säädökset, jotka ovat 

ohjanneet elokuva-arkiston syntyä ja toimintaa julkisena instituutiona. Lisäksi 

esimerkiksi lehdistössä esillä olleet julkiset mielipiteet sekä työpaikan omat toimen-

piteet tulevat tarkastelun kohteiksi tutkimuskohteen kontekstia ja historiaa valaise-

vissa osuuksissa. 

Suomalaisen kulttuuriperinnön lakisääteisen säilyttämisen juurien seuraaminen 

voidaan aloittaa julkaistuista painotuotteista. Vapaakappalejärjestelmä sai alkunsa 

Ruotsi-Suomessa 1600-luvulla ja saavutti lainsäädännöllisen aseman vuonna 1707. 

Vastaava järjestelmä toimi myös Venäjän vallan aikaan ja itsenäisessä Suomessa 

vuodesta 1919 lähtien. Vapaakappaleiden luovutuksen tavoitteena oli alussa paino-

tuotteiden valvonta. Järjestelmän päätarkoituksena on kuitenkin jo pitkään ollut 

kansallisen kulttuuriperinnön säilyttäminen. Vapaakappalelainsäädännön pitkästä 

historiasta ja audiovisuaalisten tuotteiden 1900-luvulla tapahtuneesta voimakkaasta 

kehityksestä huolimatta ääni- ja kuvatallenteet tulivat vapaakappalejärjestelmän 

                                                   
153 Esim. Ballhausen, 3; FIAF - 50 ans d´Archives du Film, 14; Puitesopimus elokuvien vapaaehtoi-
sesta tallettamisesta elokuva-arkistoihin. 
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alaisuuteen kuitenkin vasta vuoden 1981 alussa voimaan astuneella lailla.154 Hidasta-

vana tekijänä oli muun muassa se, että audiovisuaalisten tuotteiden saaminen arkis-

toon oli painotuotteita vaikeampaa ja niiden säilyvyys ja arkistointi ongelmallisem-

paa ja kalliimpaa. Lisäksi audiovisuaalisilla aineistoilla on yleensä painotuotteita 

laajempi tekijänoikeudellinen suoja, mikä asettaa rajoituksia aineistojen käytölle.155 

Jo ennen vapaakappalelain ulottamista ääni- ja kuvatallenteisiin ehdittiin kuiten-

kin loppuvuodesta 1978 antaa laki Suomen elokuva-arkistosta (891/1978). Eloku-

va-arkistolaki astui voimaan 1.3.1979, jolloin yksityinen Suomen elokuva-arkisto 

otettiin varoineen ja velkoineen valtion omistukseen Suomen valtion ja Suomen 

Elokuva-arkisto r.y. -nimisen yhdistyksen välillä tehdyn esisopimuksen mukaises-

ti.156 Tarkempia säännöksiä annettiin asetuksella Suomen elokuva-arkistosta 

(168/1979).157 Laki ja asetus Suomen elokuva-arkistosta antoivat toiminnalle yleiset 

puitteet. Edelleen kuitenkin puuttui varsinainen laki elokuvien arkistoinnista. Vasta 

vuonna 1984 elokuva-aineistojen arkistoinnin periaatteet määriteltiin lakisääteises-

ti.158 

Opetusministeriö oli nimittänyt elokuvien arkistointilakityöryhmän pian eloku-

va-arkiston valtiollistamisen jälkeen.159 Työryhmän tekemä ehdotus perustui pitkälti 

1970-luvulla toimineen elokuvapoliittisen komitean laatimaan mietintöön.160 Eloku-

vapoliittisen komitean mietinnössä 1974 todettiin, että varmin tapa saada kotimai-

nen elokuva-aineisto säilytettäväksi oli säätää laki, jossa elokuvan oikeudenomistajat 

velvoitetaan tallettamaan elokuvat arkistolle. Myös elokuvien tuhoamiskielto oli 

lainsäädännön tavoitteena. Ongelmana oli elokuvien tarkoituksellinen tuhoaminen 

tuottajan halutessa estää elokuvien levittäminen oman kontrollinsa ulkopuolelle. 161 

Kun lain sisältö alkoi 1980-luvun alussa olla julkisuudessa esille, huolenaiheeksi 

nousi Suomessa esitetyn ja suomalaisia näytäntöjä varten muutetun (tekstitetyn) 

ulkomaisen elokuvan kohtalo. Lainvalmistelun aikana elokuva-arkisto kuitenkin piti 

lausunnossaan ulkomaisten elokuvien sopimuspohjaista talletuskäytäntöä oikeanlai-

                                                   
154 Vuoden 1981 vapaakappalelailla määrättiin ääni- ja kuvatallenteiden vapaakappaleet arkistoitaviksi 
Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen kirjastoihin ja videot Suomen elokuva-arkistoon. Vapaakappale-
laki 420/1980; Viestintäkulttuuritoimikunnan V mietintö 1991:17, 1-2; Viestintäkulttuuritoimikunnan 
muistio N:o 1, 1988:23, 6 ja 11. 

155 Viestintäkulttuuritoimikunnan V mietintö 1991:17, 12. 

156 Laki Suomen elokuva-arkistosta annetun lain voimaansaattamisesta 892/1978. 

157 Uusittu asetus 101/1988. 

158 Laki elokuvien arkistoinnista 576/1984; Asetus elokuvien arkistoinnista 662/1984. 

159 SEA:n johtokunnan pöytäkirja 5/79, ilmoitusasiat. 

160 Esim. HS 19.6.1980. 

161 Elokuvapoliittisen komitean III osamietintö 1974, 2, 30, 34 ja 35. 
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sena. Myös lain voimaantulon aikoihin vuonna 1984 oltiin sitä mieltä, että ulko-

maisten elokuvien jättäminen lain ulkopuolelle oli joustavan käytännön kannalta 

sillä hetkellä paras ratkaisu. Ulkomaisten elokuvien vapaaehtoista tallettamista kui-

tenkin toivottiin hartaasti ja mm. Suomen Filmikamari vetosi jäsenistöönsä vapaa-

ehtoisen velvollisuuden toteuttamiseksi.162 Ulkomaisten elokuvien tuhoaminen 

kuitenkin jatkui ja elokuvien tallettaminen oli muutoinkin hyvin sattumanvaraista.163 

Elokuva-arkiston edustajat olivat aktiivisesti mukana elokuvien talletuslain teos-

sa. Syksyllä 1980 annetussa lausunnossa elokuva-arkisto yhtyi pääosin ehdotuksessa 

esitettyihin periaatteisiin. Lain keskeisin määräys nähtiin sisältyvän tuhoamiskiel-

toon. Lausunnossa kritisoitiin kuitenkin viiden vuoden talletusviivettä liian pitkäksi. 

Perusteluna esitettiin, että viipeen kasvaessa kasvaa myös talletettavan materiaalin 

tahattoman tuhoutumisen tai katoamisen todennäköisyys. Samassa yhteydessä vii-

tattiin UNESCO:n suositusluonnokseen, jossa ehdotettiin alkuperäisen materiaalin 

tallettamista tapahtuvaksi mahdollisimman pian elokuvan valmistumisen jälkeen.164 

Lakien ja asetusten ohella elokuva-arkiston toiminnasta sekä virkamiesten ja 

muun henkilöstön tehtävistä ja työnjaosta määrättiin työjärjestyksellä. Lisäksi 

asioiden valmistelussa ja käsittelyssä oli noudatettava valtion tulo- ja menoarvion 

soveltamista koskevia yleis- ja erityismääräyksiä sekä valtioneuvoston ja opetus-

ministeriön alaisilleen virastoille ja laitoksille antamia muita määräyksiä ja ohjeita.165 

Vuonna 1988 annettiin uusi asetus (101/88), jonka keskeisin muutos oli aiem-

man arkistoteknisen toimiston sekä tutkimus- ja palvelutoimiston välisen jaottelun 

poistaminen. Tämän jälkeen elokuva-arkisto jaettiin seuraaviin toimintayksiköihin: 

1. Talous- ja hallinto 

2. Kirjasto 

3. Esitystoiminta 

4. Luettelointi 

5. Tutkimus- ja julkaisutoiminta 

6. Dokumenttiyksikkö 

                                                   
162 Esim. Demari 20.9.1980, Pekka Gronow artikkeli Miten ulkomaisten elokuvien käy; Lausunto ehdo-
tuksesta laiksi elokuvien tallettamisesta, SEA:n johtokunnan pöytäkirjan 6/80 liite; HS 5.4.1981, Näin 
kuolevat elävät kuvat; Kinolehti 5/1984.  

163 AL 28.7.1985, Vielä on kirveellä töitä, artikkelissa kerrotaan selkeästi elokuvien tuhoamisen syistä; 
Suomen Sosialidemokraatti 7.7.1987. 

164 Lausunto ehdotuksesta laiksi elokuvien tallettamisesta, SEA:n johtokunnan pöytäkirjan 6/80 liite. 
Suositus "Recommendation for the Safeguarding and Preservation of Moving Images 27 October 1980". 

165 SEA:n johtokunnan pöytäkirja 1/81; SEA:n johtokunnan pöytäkirja 9/88 ja liitteenä oleva Suo-
men elokuva-arkiston työjärjestys 1§ (1988).  
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7. Elokuvien ja valokuvien restaurointi ja konservointi 

8. Kotimainen filmiyksikkö 

9. Ulkomainen filmiyksikkö 

10. Videoyksikkö166 

Vuoden 1988 toisella puoliskolla käyttöön otetun uuden organisaatiomallin avulla 

pyrittiin entistä kevyempään ja joustavampaan hallintoon. Luopumalla toimisto-

jaosta ja siirtymällä yksikköihin haluttiin lisätä työntekijöiden mahdollisuuksia ottaa 

entistä laajemmin osaa toiminnan suunnitteluun ja yksikkönsä toimintaa koskevaan 

päätöksentekoon.167 

Vuonna 1993 otettiin käyttöön elokuva-arkiston jako kolmeen tulosalueeseen: 

elokuvaperinteen säilyttämiseen, elokuvakulttuurin edistämiseen ja arkistopalve-

luihin. Jako tulosalueisiin liittyi lähestyvään tulosohjaukseen ja nettobudjetointiin 

siirtymiseen.168 Samasta syystä muutettiin myös työjärjestystä. Joustavuutta lisättiin 

sillä, että uuden työjärjestyksen mukaan johtaja määräsi tarvittaessa arkiston toimin-

tayksiköiden esimiehet ja samalla poistettiin työjärjestyksestä määräykset hallinto-

päällikön, erikoistutkijoiden ja tutkijoiden sekä kirjaston tehtävistä. Myös tarkat 

määräykset apulaisjohtajan tehtävistä poistettiin ja tilalle jätettiin viittaus asetuksen 

10§:n määräyksiin ja mainintaan johtajan tarvittaessa määräämistä tehtävistä. Johto-

kunta perusteli työjärjestyksen muutosta seuraavasti: "…toimintayksiköiden ja tulosalu-

eiden työnjohto ja sisäinen toimintavastuu ovat joustavasti sovitettavissa tulosohjaukseen."169 

Seuraava uusittu asetus (228/97) astui voimaan 14.3.1997. Asetus toi arkistoon 

uuden hallintomallin, jossa päätöksentekoa oli edelleen yksinkertaistettu ja tulos-

vastuuta siirretty alaspäin. Samana vuonna elokuva-arkiston johtokunta hyväksyi 

uuden työjärjestyksen.170 Uusi työjärjestys aiheutti muutoksia elokuva-arkiston hal-

                                                   
166 Suomen elokuva-arkiston työjärjestys 1988. Vuoden 1979 asetuksessa tämän tutkimuksen kohtee-
na olevat toiminnot sijaitsivat pääasiassa arkistoteknisen toimiston tehtävien alla, paitsi luettelointi, 
joka oli sijoitettu tutkimus- ja palvelutoimiston alaisuuteen. Kyseessä voi olla myös käsitemäärittelyyn 
liittyvä seikka eli mitä luetteloinnilla tuolloin tarkoitettiin. Uuden työjärjestyksen mukaisista toiminta-
yksiköistä tämän tutkimuksen kohteina ovat lähinnä yksiköt 4 ja 6-10. 

167 Toimintasuunnitelma 1989, 1. 

168 Toiminta- ja taloussuunnitelma 1994-1997, 1. Vuonna 1997 käytettiin joissakin yhteyksissä nimi-
tystä elokuvaperinteen tallettaminen, pian kuitenkin palattiin käyttämään nimitystä elokuvaperinteen 
säilyttäminen. Esim. Toiminta- ja taloussuunnitelma 1998-2001. Vertailukohtana voidaan mainita, 
että myös kirjastoalalla siirtyminen tulosohjaukseen herätti 1990-luvulla paljon keskustelua ja voimak-
kaita reaktioita. Sinikara 2007, 111-112. 

169 SEA:n johtokunnan kokouksen esityslista 1/93, liitteenä vanha ja uusi työjärjestys; SEA:n johto-
kunnan pöytäkirja 1/93. 

170 Suomen elokuva-arkiston vuosikertomus 1997, 22. 
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lintoon. Monet ennen johtokunnan päätettävänä olleet asiat siirtyivät johtajan 

päätettäväksi. Tällaisia olivat esityskausien ohjelmisto, tulosyksiköiden vastuualuei-

den ja tehtävien määrittely, henkilökunnan nimitykset lukuun ottamatta apulaisjoh-

tajaa ja hallintopäällikköä sekä henkilökunnan ulkomaanmatkojen hyväksyminen. 

Sen sijaan varsinaisen organisaatiorakenteen hyväksyminen jäi edelleen johtokun-

nan hyväksyttäväksi.171 Tämän tutkimuksen aineistonkeruun ajankohta (2003) si-

joittuu edellä esitettyyn organisatoriseen tilanteeseen. 

3.1.2 Elokuvien arkistoinnin historiaa ja Suomen elokuva-arkiston synty 

Olen edellä esitellyt elokuva-arkiston organisatorisia perusrakenteita. Kerron seu-

raavaksi tarkemmin Suomen elokuva-arkiston toiminnasta sekä organisaation kehi-

tyshistoriasta. Lisäksi taustoitan Suomen elokuva-arkiston syntyä elokuva-arkistojen 

kansainvälisellä historialla. Tausta on hyvä tuntea, sillä myöhemmässä kerronta-

aineistojen analyysissä on nähtävillä samat historialliset vaiheet kokemuksellisuuden 

läpi kuvattuina. 

Ensimmäisenä varsinaisena modernina elokuva-arkistona pidetään Tukholmaan 

vuonna 1933 perustettua arkistoa172. Vuosien 1935-1936 aikana perustettiin eloku-

va-arkistot Berliiniin, Lontooseen, New Yorkiin ja Pariisiin. Toiminnan alkuaikoina 

ensisijaisena tehtävänä oli aineistojen kerääminen, eivätkä arkistot vielä kiinnittäneet 

erityistä huomiota aineistojen valintaan. Toisen maailmansodan jälkeen arkistojen 

toiminta laajeni, keskinäinen yhteistyö lisääntyi ja FIAF:n eli arkistojen katto-

organisaatioksi 1930-luvulla syntyneen kansainvälisen järjestön toiminnan myötä 

elokuvien kulttuurivaihto aktivoitui. Suomen elokuva-arkisto ry perustettiin vuonna 

1957 ajanjaksona, jolloin arkistoja syntyi paljon muihinkin maihin. Vuonna 1959 

FIAF:n jäsenenä oli jo 33 arkistoa.173 

                                                   
171 SEA:n johtokunnan työjaoston pöytäkirja 2/97. 

172 Elokuvien arkistointiajatuksen varhaisvaiheesta ks. Houston 1994/1997; Slide 1992; Ballhausen, 2; 
Hokka - Laine 2012. 

173 Ballhausen, 2; FIAF - 50 ans d´Archives du Film 1988, 26; Houston 1994/1997; Elokuva-
poliittisen komitean III osamietintö 1974, 10. FIAF:n nimi kokonaisuudessaan: Fédération 
Internationale des Archives du Film. Vuonna 1957 perustetun yksityisen Suomen elokuva-arkisto 
ry:n sääntöjen mukaan arkisto "on kosketuksissa ja voi liittyä jäseneksi Suomen ja ulkomaiden vastaaviin 
järjestöihin sekä osallistua näiden yhteistyöhön". Jörn Donner matkusti Suomen elokuva-arkiston edusta-
jana jo lokakuussa 1958 Prahaan esittämään jäsenanomuspyynnön FIAF:lle ja niin Suomen elokuva-
arkisto ry hyväksyttiin Kansainvälisen elokuva-arkistojen liiton FIAF:n väliaikaiseksi jäseneksi 
vuonna 1958 ja täysjäseneksi 1959. Elokuva-arkisto on koko toimintansa ajan osallistunut FIAF:n 
toimintaan. Suomi toimi ensimmäistä kertaa FIAF:n vuosikongressin isäntänä vuonna 2003, kun 
Suomen elokuva-arkisto ja Svenska Filminstitutet (SFI) järjestivät yhdessä FIAF:n 59. kongressin. 
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Anthony Slide (1992, 6-7) jakaa elokuva-arkistotoimijat kolmeen sukupolveen. 

Ensimmäiset toimijat nousivat vahvasta elokuvaharrastuneisuudesta aina kultti-

maineeseen saakka ("personalities who loved films"). Huonona puolena alkuajan toimin-

nassa oli, että kerättyjä "aarteita" suojeltiin ulkopuoliselta käytöltä. Suuret keräilijä-

persoonat institutionalisoituivat tai toimivat autoritäärisesti. Myös seuraava suku-

polvi nousi elokuvaa "rakastavien" joukosta, mutta heillä saattoi jo olla hieman 

alaan liittyvää koulutusta. Persoonallisuuksien korostuminen väistyi ja vähitellen 

siirryttiin hallinnoimaan elokuvien arkistointia ja pelastamistoimintaa. Samalla lai-

tokset muuttuivat aiempaa byrokraattisemmiksi. Sliden mukaan kolmannella suku-

polvella oli edellisiä vähemmän taustalla elokuvaharrastuneisuutta ja työn motiivit 

saattoivat olla muunlaisia. 

Edellä hyvin yleisellä tasolla kuvatun taustan tunteminen auttaa joiltakin osin 

ymmärtämään omassa tutkimuksessani keskeiseksi nousevia työntekijäsukupolvia. 

Haastatteluaineistojen kerronnasta sekä kirjallisista lähteistä ja asiakirjoista nousee 

esille myös Suomessa elokuva-arkiston alkuvaiheisiin vaikuttaneita keskeisiä henki-

löitä. Toiminnan vakiintuessa ja henkilökunnan lisääntyessä toiminnan luonne ei 

enää ollut aiempaan tapaan henkilösidonnaista. Myös omassa aineistossani puhu-

taan elokuvaharrastuksen ja työn yhteensulautumisesta sekä laitoksen luonteen 

muuttumisesta hallinnon ja byrokratian lisääntyessä. 

Arkistojen alun keräilypainotteisuuden jälkeen alettiin 1960-luvulla arkistohenki-

lökunnan toimesta tuoda alan julkaisuissa esille uudenlaista ajattelutapaa aineistojen 

ja tutkimuksen yhdistämisestä. Toisaalta samat henkilöt olivat usein puolustamassa 

arkistojen suojelua hinnalla millä hyvänsä. Arkistojen tiukka suojelu teki aineistojen 

käytön mahdottomaksi erityisesti arkiston ulkopuolisille akateemisille tutkijoille. 

1960-luvulla sai alkunsa keskustelu arkistojen palvelutoiminnan ja arkistojen säilyt-

tämisen välisistä ongelmista. Tämä kaksijakoisuus on jäänyt arkistotyötä leimaavaksi 

piirteeksi näihin päiviin saakka. Konfliktin positiivisena seurauksena oli aineistojen 

säilyttämiseen ja suojeluun liittyvän tiedon lisääntyminen. Vähitellen 1970-luvun 

kuluessa arkistoissa saavutettiin jonkinlainen tasapaino eri tehtävien välillä, vaikka 

edelleenkin toimintojen voimakas erikoistuminen arkistojen sisällä jäi voimaan.174 

Nämä taustat ovat näkyvillä myös omassa tutkimuksessani. Perusrajaus aineistojen 

säilyttämistehtävien ja käytön välillä on niin voimakas, että koin itsekin parhaaksi 

                                                                                                                                  
Elokuvamuseotyöryhmä 1996, 9; Elokuvapoliittisen komitean III osamietintö 1974, 19. Ks. myös 
ry:n säännöt/SEA:n kansio; Donner 1977/1990, 135; SEA:n johtokunnan pöytäkirja 5/80; Vuosi-
kertomus 2003, 4 ja 19. 

174 Ballhausen, 3. 
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keskittyä pääasiassa vain aineistojen säilyttämisen alueelle. Aineistojen käytön alue 

vaatisi oman tutkimuksensa. 

Kuvasin edellä elokuva-arkistojen syntyä kansainvälisesti. Myös Suomessa aja-

tusta elokuva-arkiston perustamisesta oli pidetty esillä jo 1920-luvulta saakka.175 

Kari Uusitalon (1979, 23-24) mukaan varhaisin suomalainen elokuva-arkiston 

perustamista koskeva tekstimaininta löytyy Ragnar Öllerin vuonna 1923 Filmiaitta-

lehdessä julkaisemasta pääkirjoituksesta "Filmi historiallisena arkistona." Öller ehdotti, 

että "Valtion arkiston, Kansallismuseon, tai jonkun muun sen kaltaisen tulisi perustaa tällai-

nen filmiarkisto, johon otettaisiin kopioita kaikista historiallisesti arvokkaista filmikuvista." 

Seuraavalla vuosikymmenellä elokuva-arkiston perustamisajatus eli mm. Yrjö 

Rannikon Suomen Kinolehteen kirjoittamissa artikkeleissa. Rannikon toimesta asia 

otettiin esille Suomen Biografiliiton176 piirissä. Liiton vuosikokous vuonna 1934 

linjasi asiaa seuraavasti: "Elokuva-arkiston perustaminen on välttämätön toimenpide, jotta 

voitaisiin estää kulttuuriarvoa sisältävien vanhempien, tähän asti yksityisten hallussa mahdol-

lisesti säilyneiden elokuvanegatiivien häviäminen tai tuhoutuminen ja jotta näin saatava ja 

myöhemmin, järjestetyn ohjelman mukaan täydennettävä arkisto saataisiin järjestykseen ja 

luetteloitua."177 Voidaan siis nähdä, että jo vuonna 1934 oli varsin selvä visio 

elokuva-arkiston toiminnan luonteesta. Ensisijaisena tavoitteena oli aineiston 

kerääminen ja suojelu, mutta jo tässä vaiheessa mainittiin myös aineistojen käytön 

perustat eli arkiston järjestäminen ja luettelointi. 

Suomen Biografiliition edellä mainitulla vuosikokouksella oli konkreettisia 

seurauksia elokuva-arkiston perustamiseen. Vuosikokous nimittäin jätti arkistoasian 

edelleen hoitamisen liiton hallituksen tehtäväksi. Tämän seurauksena liiton sihteeri 

alkoi kerätä "maamme filmi- ja elokuvakerhotoimintaa koskevia arkistoaineistoja". Kysei-

sistä aineistoista muodostui myöhemmin Suomen elokuva-arkiston kokoelmien 

perusta.178 

Elokuva-arkiston synty 1950-luvulla tapahtui aikana, jolloin elokuvapolitiikassa 

elokuva alettiin nähdä taiteen ja kulttuurin elimellisenä osana. Arkiston perustami-

sen innoittajana 1950-luvulla voidaan siis nähdä yleinen elokuvakulttuurin nousu, 

                                                   
175 Syntytaustoista ja keskustelusta elokuva-arkiston tarpeellisuudesta 1920-luvulta lähtien ks. Toivi-
ainen 1997; Uusitalo 1997, 62-63. 

176 Myöhemmin Suomen Filmikamari. 

177 Uusitalo 1979, 25. 1930-luvun loppupuolella Yrjö Rannikon vetämät yritykset tilan hankkimiseksi 
elokuva-arkiston toiminnalle katkesivat sota- ja jälleenrakennusvuosiin. Sotavuodet vaikuttivat muu-
tenkin negatiivisesti elokuva-aineistojen säilymiseen. Filmejä tuhoutui pommituksissa tai hävisi muu-
ten sekavissa oloissa. Samoin kirjallista ja kuvallista aineistoa hävisi tai niitä luovutettiin paperinke-
räykseen. Tuhoa täydensivät Adams-Filmin varastossa 1959 ja Allotria-Filmin varastossa 1960 sytty-
neet tulipalot. Uusitalo 1979, 26. 

178 Uusitalo 1979, 25-26. 
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jota edusti voimistunut elokuvakerholiike.179 Kuten kansainvälisesti, niin myös 

Suomessa aktiivisten yksityishenkilöiden osuus elokuva-arkiston synnyssä oli mer-

kittävä. Lopulta yhdistyksen perustaminen tuli ajankohtaiseksi ja perustava kokous 

pidettiin 24.4.1957 Hotelli Tornin kabinetissa.180 

Yhdistys sai peruspääomansa Suomen Filmikamarin ja Elokuvakerho Studion 

lahjoittamista varoista. Toiminta aloitettiin Helsingissä Oikokadulla sijainneissa pie-

nissä kellaritiloissa. Tiloihin saatiin mahtumaan vain talletuksina kertyneet valoku-

vat sekä muu paperitavara. Resurssit olivat muutenkin vähäiset ja vuosina 1957-

1962 arkisto toimi pääasiassa vapaaehtoisen työvoiman varassa. Vasta vuodesta 

1962 lähtien valtionapu mahdollisti työntekijöiden palkkaamisen. Valtio ryhtyi 

tukemaan elokuva-arkistotoimintaa merkittävästi vasta 1970-luvulla. Valtionavun 

lisäksi arkiston kehittymistä edistivät 1970-luvulla Suomen elokuvasäätiön avus-

tukset ja läänien taidetoimikunnilta saadut varat. Vuoteen 1974 mennessä työnte-

kijöiden määrä nousi jo viiteentoista.181 

Elokuva-arkiston alkuvuosien tärkein tehtävä oli elokuvakulttuurimyönteisen 

ilmapiirin vahvistaminen, elokuvahistoriallisten esityssarjojen järjestäminen sekä 

elokuvateatterikiertonsa päättäneiden ulkomaisten filmikopioiden ja niiden oheis-

aineistojen vastaanottaminen kokoelmiin. Resurssipulan ja erityisesti huonon varas-

totilanteen vuoksi arkisto ei voinut toimintansa alkuaikoina vastaanottaa merkittä-

                                                   
179 Elokuvapoliittisen komitean III osamietintö 1974, 19; Tykkyläinen 2002, 197-198; Toiviainen - 
Tykkyläinen 1997, 73; Soramäki 1980, 34. 

180 Perustamisvaiheen aktiivisina yksityishenkilöinä toimivat mm. Jörn Donner, Jerker A. Eriksson, 
Aito Mäkinen ja Yrjö Rannikko. Elokuva-arkiston hallituksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Kansallis-
teatterin johtaja elokuvaohjaaja Jack Witikka. Hänellä katsottiin olevan arvovaltaa ja hyödyllisiä 
suhteita opetusministeriöön ym. tahoihin. Elokuvamuseotyöryhmä 1996, 9; Donner  1977/1990, 
132-137; Helena Ylänen, HS 26.5.1987. Suomessa elettiin tuolloin sodanjälkeisen toipumisen aikaa. 
Hinta- ja tuontisäännöstely hellittivät ja tämä vaikutti myös elokuvatoimintaan. Elokuvateatterien 
määrä lisääntyi huomattavasti. Vuonna 1949 teattereita oli 475, mutta vuonna 1956 jo 613. Samoin 
yleisömäärät lisääntyivät. Vuonna 1949 elokuvissa käyntejä oli noin 26 miljoonaa, mutta huip-
puvuonna 1955 jo yli 33 miljoonaa, jonka jälkeen alkoi kävijämäärissä tasainen lasku. 1960-luvun 
alkaessa kävijämäärä putosi alle 25 miljoonan ja vuoden 1963 jälkeen tasaantui 10 miljoonan tietä-
mille. Elokuvateattereiden määrä oli pudonnut vuoteen 1964 mennessä 462 teatteriin ja vuosikym-
menen loppupuolella noin 300 teatteriin. Taloudellisen laskukauden voidaan katsoa Suomessa 
alkaneen vuoden 1956 yleislakon tienoilla. Taloudellisen tilanteen kiristymisen ohella televisiotoi-
minnan aloittaminen vaikutti elokuvayleisön vähenemiseen. Televisio aloitti varsinaisen toimintansa 
vuonna 1956. Yleisradion resurssien turvin ryhdyttiin vuonna 1958 nopeassa tahdissa luomaan 
lähetysverkkoa valtakunnalliseksi. 1960-luvulla televisio sitoi kasvavassa määrin aktiivisen elokuva-
yleisön mielenkiintoa ja aiheutti näin osaltaan elokuvatalouden taantuvan kehityksen. Uusitalo 1977, 
30, 39, 57 ja 94. 
181 Uusitalo 1979, 28; Elokuvapoliittisen komitean III osamietintö 1974, 19 ja 21; Elokuvapoliittisen 
komitean I osamietintö 1973, 44-45. Ks. myös Matti Salon kuvaus alkuajan talkootoiminnasta: Similä 
1997, 82. 
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vässä määrin kotimaisia aineistoja, vaan kotimaisten elokuvien säilytyksestä huoleh-

tivat lähinnä elokuvien tuottajat eli elokuvia tuottaneet yritykset, puolustuslaitos ja 

televisioyhtiöt. Säilytys tapahtui usein sopimattomissa tiloissa, eikä tuottajilla ollut 

resursseja uudelleenkopiointeihin tai muihin aineistojen säilyvyyttä takaaviin toi-

menpiteisiin. Koska elokuva-arkistotoimintaan ei ollut tarpeeksi resursseja, luotet-

tiin siihen että useimmat tuottajat pystyisivät itse pitämään huolen aineistoistaan, 

vaikka useat kriisit koettelivatkin tuottajia 1960-luvulla.182 

Elokuvakokoelmat karttuivat siis aluksi kaupallisessa ohjelmistossa olleilla ulko-

maisilla elokuvilla. Kotimaisten elokuvien systemaattinen tallettaminen aloitettiin 

vasta vuonna 1972. Sen sijaan elokuva-arkiston alkuajoista saakka kiinnitettiin 

huomiota kirjasto- ja dokumenttikokoelmiin. Kirjallista materiaalia oli helpompi 

hankkia, luetteloida ja saattaa yleisön käyttöön. Arkistolla ei myöskään ollut varoja 

perustehtävään eli elokuvien uudelleenkopiointiin.183 Sen sijaan elokuvien esittä-

minen kuului elokuva-arkiston toimintaan alusta pitäen.184 Toiminnan painopisteen 

pitäminen elokuvahistoriallisissa esityssarjoissa johtui taloudellisten resurssien 

vähäisyyden lisäksi esityksiin kohdistuneesta kiinnostuksesta, arkistojen välisestä 

elokuvien vaihtotoiminnasta sekä mahdollisuudesta tehdä esitysten kautta elokuva-

arkiston toimintaa tunnetuksi.185 

Vaikka yksityisen Suomen elokuva-arkiston alku näyttää olleen täynnä vaike-

uksia ja työskentelyä taloudellisesti epävarmoissa oloissa, on jälkikäteen kuitenkin 

nähty yhdistysaikainen elokuvakokoelmien kartuttaminen merkittävänä saavutuk-

sena. Tuloksena oli kansainvälisesti huomattavan laaja elokuva-aineistokokoelma.186 

                                                   
182 Tykkyläinen 2002, 198; Elokuvapoliittisen komitean III osamietintö 1974, 16; Uusitalo 1979, s. 
28. 

183 Ensimmäisen suomalaisten elokuvien pelastamistehtävän suoritti Yleisradio, joka 1960-luvun alus-
sa hankki kasvavan televisiotoiminnan tarpeisiin mittavan kokoelman kotimaisia pitkiä ja lyhyitä elo-
kuvia. Lupaavan alun jälkeen alkoi Yleisradionkin kopiointityö kangerrella määrärahojen puutteessa. 
Tykkyläinen 1985, 123. 

184 Alkuaikoina esitystoiminta tapahtui Helsingissä kaupallisissa elokuvateattereissa ennen normaaleja 
näytösaikoja. Esitystoiminta Tampereella, Turussa ja Oulussa aloitettiin vuonna 1969 ja Jyväskylässä 
vuonna 1971. Elokuvamuseotyöryhmä 1996, 9; Elokuvapoliittisen komitean III osamietintö 1974, 
24. 

185 Elokuvapoliittisen komitean III osamietintö 1974, 20. 

186 Uusitalo 1979, 32; Tulo- ja menoarvioesitys vuodelle 1981, 2. 
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3.1.3 Yhdistyksestä valtion laitokseksi 

Suomen elokuva-arkiston historian merkittävin virstanpylväs on Matti Lukkarilan 

(1997b, 2) mukaan yhdistysmuotoisen ajan päättyminen ja valtiollisen ajan alka-

minen vuonna 1979. Arkisto oli yhdistysmuotoisessa alkuvaiheessaan pieni, epä-

byrokraattinen ja joustava. Keräily ja kerhomainen esitystoiminta olivat keskeisellä 

sijalla. Lukkarila luonnehtii tätä filmihullujen arkistoksi. Haasteet ja hallittavan 

materiaalin määrä kuitenkin lisääntyivät ja valtiollistaminen oli eräänlainen talou-

dellinen ja toiminnallinen pelastus. Valtiollistaminen takasi taloudellisen turval-

lisuuden ja resurssien kasvun, mutta byrokratia, työnjako ja keräilyn muuttuminen 

järjestelmälliseksi arkistoinniksi saattoivat tuntua monista yhdistyksen ajan arkisto-

laisista vieraalta. 

Kysymys siitä tulisiko elokuva-arkiston olla valtiollinen vai yksityinen oli 

keskustelun aiheena jo ennen arkiston varsinaista perustamista. Jörn Donnerin 

(1977/1990, 134-137) mukaan 1950-luvulla käydyissä keskusteluissa useimmat oli-

vat sitä mieltä, että valtiollista ratkaisua kannattaisi jäädä odottamaan. Toisaalta 

ulkomaisten esimerkkien mukaan myös Suomessa oli yksityisen arkiston perusta-

mista kannattavia mielipiteitä. Yksityisarkiston perustamisen vaarana nähtiin, että 

valtio tämän jälkeen katsoisi asian ratkaistuksi, eikä valtiollista elokuva-arkistoa enää 

tarvittaisi. Ristiriita yksityisen ja valtiollisen ratkaisun välillä jäi kytemään. Donner 

puolustaa näkemystään, jonka mukaan tavoitteena oli asettaa elokuva-arkiston 

johtoon "tarpeeksi edustava joukko ihmisiä", jotka sitten toimillaan pystyisivät painos-

tamaan valtiovaltaa. Poliittisesta ilmapiiristä johtuen valtiollistaminen jäi kuitenkin 

pitkäksi aikaa toteutumatta. Vasta vuosina 1970-1974 Risto Jarvan johdolla työs-

kennellyt elokuvapoliittinen komitea sai aikaan tapahtumaketjun, joka johti elo-

kuva-arkiston valtiollistamiseen vuonna 1979. 

Pääpiirteissään valtiollisen elokuva-arkiston tehtävät olivat samat kuin aikanaan 

yhdistyspohjalta toimineen elokuva-arkiston säännöissä määritellyt tehtävät. Tähän 

vaikuttivat myös FIAF:n jäsenvaatimukset, jotka edellyttävät tiettyjen tehtävien 

toteuttamista.187 Myös elokuvien pelastamistoiminnan käynnistäminen ja työn 

delegoiminen valtiolliselle elokuva-arkistolle oli juridisesti vaivatonta.188 Täten 

elokuvien pelastamistoiminnan käynnistäminen ja elokuva-arkiston valtiollistami-

nen nivoutuivat toisiinsa. Valtiollistamisen yhteydessä muistutettiin myös muiden 

                                                   
187 Päivärinta 1981. 

188 Tykkyläinen 1983, 84. 
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kuin nitraattifilmille kuvattujen elokuvamateriaalien arkistointitarpeesta ja viitoitet-

tiin tietä arkistointilain synnylle sekä varastointiongelmien ratkaisemiselle.189 

Elokuva-arkisto sai valtiollistamisen yhteydessä runsaasti huomiota. Tapahtu-

maa hurrattiin joissakin yhteyksissä 1960- ja 1970-luvuilta tutuilla kommenteilla 

"elokuva on taidetta", "elokuva hyväksytään tasavertaiseksi taidemuodoksi", "elokuva koki 

tunnustamisensa".190 Toimintaan uskottiin tulevan varmuutta, ennustettavuutta, jatku-

vuutta ja pitkäjänteisyyttä.191 Myös jälkikäteen valtiollistamista on kommentoitu. 

Elokuva-arkistoa 1979-1989 johtaneen Olli Alhon (1997, 98) mukaan arkiston 

muuttaminen itsenäiseksi laitokseksi oli viisas päätös. Itsenäisellä arkistolla on ollut 

mahdollisuus pysytellä elokuvan päivänpolitiikan ulkopuolella ja keskittyä elokuva-

perinteen säilyttämiseen ja kulttuuritehtäväänsä. 

3.1.4 Toimintojen laajeneminen 1980-luvulla 

Elokuva-arkistossa elettiin 1980-luvulla valtiollisen toiminnan alkuaikoja, jolloin 

uusi institutionaalinen rooli haki muotoaan. Lehtiartikkelit ja toimintasuunnitelmat 

paljastavat kuitenkin vuosikymmenen alun alakuloiset tunnelmat. Vaikka uusia 

velvoitteita oli tullut, resurssit eivät vielä kasvaneet odotetunlaisesti.192 Valtion tulo- 

ja menoarvioissa esitettyjen tilinpäätösten perusteella voidaan havaita, että taloudel-

liset resurssit lisääntyivät vain lievästi valtiollisen ajan ensimmäisinä vuosina.193 

Elokuva-arkiston henkilöstömäärä kasvoi kuitenkin jonkin verran heti valtiollista-

misen jälkeen. Elokuva-arkiston valtiollistamisvuonna 1979 työntekijöitä oli 18. 

Vuoteen 1984 mennessä määrä oli kasvanut 25:een.194 

Vuodelle 1980 tehdyssä toimintasuunnitelmassa monien edessä olevien tehtä-

vien määrä luokiteltiin "lähes kohtuuttomaksi". Tällöin nähtiin jopa eräänlaista 

taantumaa yksityisen arkiston toimintaan nähden ja valitettiin sitä, että arkiston 

                                                   
189 Esim. Tykkyläinen 1983, 84. 

190 Esim. Kortteli 26.1.1979; Joensuun ylioppilaslehti 16.2.1979; Suomenmaa 17.10.1979. 

191 Katso 6/1979 (Toiviainen); Uusi Suomi 21.2.1979 (Huhtala). 

192 Helsingin Sanomat 26.2.1980; Toimintasuunnitelma 1980, 9; Toiminta- ja taloussuunnitelma 
1981-1984, 10. 

193 Vuonna 1979: 820 711 markkaa, vuosina 1980-87: 1 milj. ja 4 milj. markan välillä. Valtion tulo- ja 
menoarviot 1979-2002. 

194 Luvut saatavissa valtion tulo- ja menoarvioesityksistä, joissa on myös edellisen vuoden toteutunut 
henkilöstömäärä. Henkilömäärän kasvu sijoittuu yleiseen hyvinvoinnin kasvun ja julkisen sektorin 
henkilökunnan lisääntymisen aikaan. Kulttuurityövoimatilaston mukaan esimerkiksi museon-, arkis-
ton- ja kirjastonhoitajien määrä kasvoi Suomessa vuosien 1970-1990 välillä 1739 henkilöstä 3987 
henkilöön. Palviainen 2010, 324. 
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valtiollistaminen ei ole kaikilta osin edes taannut aikaisemmin saavutetun toiminta-

tason ylläpitämistä.195 Valtiollistamisen hyötynä oli kuitenkin se, että vuosittainen 

budjettirahoitus takasi toiminnan jatkuvuuden ja toimintoja pystyttiin suunnitte-

lemaan aiempaa pidemmällä tähtäimellä ja kasvavien resurssien toivossa. Toiminta-

resurssit alkoivatkin kasvaa 1980-luvun alun jälkeen huomattavasti ja 1980-luvun 

loppuvuosina kasvu oli huomattavaa. Henkilökuntamäärä lähes kaksinkertaistui, 

mikä merkitsi työvoimavaltaisella arkistoalalla merkittävää parannusta toimintoihin. 

Tähän taloudellisten resurssien kasvun aikaan sijoittuivat myös aikakauden merkit-

tävimmät tila- ja varastohankkeet.196 

Tämän tutkimuksen keskiöön valitut ilmiöt eli aineistomäärien kasvu ja tietotek-

nistyminen saivat varsinaisesti alkunsa 1980-luvulla. Toimintasuunnitelmissa arkis-

tojen määrällistä kasvua visioitiin jo 1980-luvun alkupuolella. Tuolloin tekeillä ol-

leen elokuvien arkistointilain ennustettiin kasvattavan talletusten määrää. Vuosille 

1982-1986 laaditussa suunnitelmassa todettiin kuitenkin epätietoisuus siitä, ettei 

kokoelmien kasvua voida tarkasti ennustaa.197 1980-luku on merkittävä myös toisen 

teeman eli tietoteknistymisen kannalta, sillä elokuva-arkistossa otettiin käyttöön 

ensimmäinen arkistojen hallintaan tarkoitettu atk-pohjainen tietojärjestelmä vuonna 

1987. Julkituotu tarve teknisen kehityksen seuraamiseen ulottaa kuitenkin juurensa 

jo 1980-luvun alkuun. Esimerkiksi vuonna 1981 laaditun henkilöstöpoliittisen oh-

jelman mukaan arkiston tulisi kiinnittää erityistä huomiota teknisen kehityksen 

seuraamiseen ja muistutettiin siitä, että arkiston dokumentaatiojärjestelmän tulee 

pohjautua nykyaikaisen informaatiotekniikan kehitykseen. Henkilöstön tulisi olla 

ajan tasalla elokuva-arkistotekniikan muutoksista. Elokuvien säilyttämisen, restau-

roinnin ja konservoinnin ajanmukaisuus ja ammatillinen pätevyys asetettiin etusi-

jalle eli täten myös asiantuntijuuden muutokset liittyvät yhteen arkistomassojen ja 

teknistymisen kanssa.198 

Valtiollisen elokuva-arkiston toiminnan alkuaikoina kokoelmienhoidon paino-

piste sijoitettiin aineistojen järjestämiseen ja dokumentaatioon. Tavoitteena pidet-

tiin sitä, että kokoelmat voitaisiin ajan mittaan saattaa "normaalin tutkimuksellisen 

käytön ulottuville", jotta ne voisivat palvella muiden arkistojen ja museoiden tavoin 

alansa tutkimusta. Vaikka tavoitteena oli tutkimusedellytysten parantaminen, niin 

                                                   
195 Toimintasuunnitelma 1980, 1. 

196 Budjetti noin 4 milj. ja 11 milj. markan välillä. Valtion tulo- ja menoarviot 1979-2002; Suomen 
elokuva-arkiston vuosikertomus 1997, 6. Uusi elokuvateatteri Orion (1984), uudet lähes kaksinker-
taistuneet toimitilat (1986) sekä luolavarastot Espoon Otaniemeen (1987). 

197 Toiminta- ja taloussuunnitelma 1982-1986, 2. 

198 Suomen elokuva-arkiston henkilöstöpoliittinen ohjelma, SEA:n työvaliokunnan pöytäkirjan 9/81 
liite. 
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arkiston kehittymisen varsinaiseksi tutkimuslaitokseksi nähtiin pakostakin siirtyvän 

aikaan, jolloin kokoelmat olisi järjestetty ja dokumentoitu kunnolla. Palveluiden 

määrän olennaiselle lisäämiselle ei 1980-luvun alussa nähty edellytyksiä. Samat 

piirteet todettiin kokoelmienhoidon osalta myöhemminkin 1980-luvulla.199 

Toimintasuunnitelmissa korostettiin elokuva-arkiston tutkimustoiminnan kahta-

laista luonnetta. Toisaalta tutkimus nähtiin elokuvan itsenäisenä perustutkimuksena, 

mutta toisaalta taas muistutettiin sen palvelevan arkiston omia toimintoja kuten 

esitystoimintaa ja kokoelmien dokumentointia.200 Erityisesti kansallisfilmografia-

hankkeen käynnistymisen vuonna 1982 nähtiin heijastuvan myös kokoelmien järjes-

tämiseen. Tavoitteena pidettiin kotimaisten aineistokokonaisuuksien jäännöksetön-

tä järjestämistä ja dokumentointia kulloinkin käsittelyn alla olevan elokuvan osal-

ta.201 Vuorovaikutus tutkimuksen ja kokoelmienhoidon välillä on ymmärrettävää, 

sillä tehokas tutkimustoiminta ei ole mahdollista, elleivät kokoelmat ole järjestyk-

sessä ja luetteloidut. 

Toin jo aiemmin esille kansainvälisesti elokuva-arkistotoiminnan vakiintumiseen 

liitetyn byrokratisoitumisen. Myös Suomessa arkiston valtiollistamisen ja toimin-

tojen laajenemisen haittapuolena nähtiin kulttuuripoliittisen aseman menettäminen 

ja byrokratisoituminen.202 Byrokratisoitumisen haittoja koskeva keskustelu tulee 

selkeästi esille lehtiartikkeleissa. Heti valtiollistamisen jälkeen voi vielä havaita 

nostalgisia pyrkimyksiä säilyttää arkisto yksityisajan tavoin epämuodollisena ja 

epäbyrokraattisena. Esimerkiksi Aamulehti uutisoi: "...lähes kaikki on uutta… Mutta 

on sentään jotakin vanhaakin: pioneerihenki. Elokuva-arkiston työssä ei valtiollistaminen ole 

sammuttanut alkuaikojen innostusta - arkiston työntekijät rakastavat elokuvaa! …sen hyväksi 

on tehty laskematon määrä ilmaisia talkootunteja…"203 Myös elokuva-arkiston johtaja 

Olli Alho kommentoi asiaa: "Arkisto tunnetaan vapautuneena, epämuodollisena laitoksena, 

jonka kulttuuripoliittinen vaikutus yhteiskunnassa on ollut hyvin merkittävä." Hän kuitenkin 

ounasteli byrokratisoitumista, vaikka tavoitteena olisikin vapaan ilmapiirin ja 

luonteen säilyttäminen.204 Vielä vuonna 1982 kommentoitiin: "…alkuperäinen pieni 

putiikki on vielä jossakin täällä…"205 Byrokratisoitumisen kasvukipuja voi havaita 

                                                   
199 Toimintasuunnitelma 1980, 4 ja 8; Tulo- ja menoarvioesitys vuodelle 1981, 1-2; Toimintasuun-
nitelma 1981, 1; Tulo- ja menoarvioesitys 1982, 2; Toimintasuunnitelma 1982, 1; Toiminta- ja talous-
suunnitelma 1984-1988, 1; Toiminta- ja taloussuunnitelma 1986-1990, 1. 

200 Toiminta- ja taloussuunnitelma 1984-1988, 4. 

201 Toimintasuunnitelma 1984, 1; Toimintasuunnitelma 1985, 1. 

202 Esim. Helsingin Sanomat 26.2.1980. 

203 Aamulehti 17.10.1979. 

204 Ilta-Sanomat 7.9.1979. 

205 Helsingin Sanomat 3.10.1982. 
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elokuva-arkistoa koskevissa kirjoituksissa vielä vuosikymmenen loppupuolellakin. 

Esimerkiksi eräs yleisönosastokirjoitus vuodelta 1988 otsikolla "Elokuva-arkisto 

byrokratian kourissa" kuvaa elokuva-arkistoa seuraavasti: "…mutta arkisto alkaakin olla 

nykyisin yhä enemmän byrokraattisesti hallittu valtion virasto, jota elokuvakulttuuri-ihmiset 

vierastavat… mahdollisimman kaukana niistä ihanteista, jotka innoittivat elokuva-arkiston 

perustajia 30 vuotta sitten."206 

3.1.5 Toiminta 1990-luvun alusta 2000-luvun alkuun: lamasta 
tulosvastuullisuuteen 

Vuosikymmenen alkupuolen talouslama vaikutti yhteiskunnan kaikille sektoreille. 

Myös elokuva-arkiston resursseissa tapahtui tasaantumista. Vaikka lama ei elokuva-

arkistossa johtanut suuriin vähennyksiin, aiheutti se kuitenkin pienen laskun henki-

löstömäärään. Elokuva-arkisto vastasi vuonna 1991 valtioneuvoston 5 % henkilös-

tösupistusvaatimuksiin esittämällä neljän henkilötyövuoden vähennyksiä vuosina 

1993-1995. Taloudellisen laman hellitettyä taloustilanne tasaantui saavutetulle tasol-

le.207 

Kaikkiaan vuosina 1990-2002 henkilöstömäärä kasvoi noin 35:stä viiteenkym-

meneen. 1990-luvulla oli tyypillistä runsas työllistettyjen ja harjoittelijoiden määrä. 

Esimerkiksi vuoden 1997 vuosikertomuksessa todetaan, että vuoden aikana erilai-

sissa yhden, kahden ja kuuden kuukauden työllistämistöissä tai työharjoittelussa oli 

ollut 17 henkilöä. Luku oli suurempi kuin kokoelmaosastojen vakituisen henkilös-

tön määrä. Sinänsä tarpeellisesta aputyövoimasta huolimatta järjestelmä aiheutti 

runsaasti työtä henkilöstöhallinnolle ja työnohjausta suorittaneelle vakituiselle hen-

kilöstölle.208 

Aineistomassojen nopea kasvu ja varastotilojen täyttyminen ovat selkeästi esillä 

1990-luvun asiakirjoissa ja lehtiartikkeleissa. Toisena huolenaiheena oli elokuvien 

pelastamistoiminnan määrärahojen niukkuus. Vuosikymmenen loppupuoliskolla 

merkittävimmin toimintoihin vaikutti tietohallintoprojekti ja kokoelmienhallintajär-

jestelmän uusiminen. 

                                                   
206 Helsingin Sanomat 4.5.1988. 

207 Valtion tulo- ja menoarviot 1979-2002; VM:n kirje 129/01/91; SEA:n johtokunnan pöytäkirja 
3/91, liitteet: "Henkilöstösupistukset" kirje OPM:lle ja henkilökuntakokouksen kannanotto em. kirjee-
seen. Myös esim. kirjastoalalla 1990-luvulla muutospaineita aiheuttivat erityisesti lama ja tietoyhteis-
kunnan laajeneminen. Sinikara 2007, 17-21. 

208 Suomen elokuva-arkiston vuosikertomus 1997, 6. 
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Vuosikymmenen alkupuolella kokoelmienhoidon lähivuosien tavoitteeksi määri-

teltiin resurssien kohdentaminen elokuvaperinteen säilyttämiseen. Tavoitteena oli 

lisätä talletustapahtumien valvontaa, kokoelmien huoltoa ja pelastekopiointia sekä 

tehostaa varastotilojen käyttöä.209 Suunnitelmissa kohdistettiin erityishuomio pe-

lastekopiointiin, sillä pelastamistyöhön suunnattujen varojen suhteellinen osuus oli 

laskenut valtiollistamisen myötä. Arkiston tehtäväkentän laajeneminen oli aiheutta-

nut sen, että pelastamistyötä voitiin tehdä entistä vähemmän. Nitraattifilmien pelas-

tekopioiden teko oli etusijalla, eikä niin ollen esityskopioiden tekoon ollut varaa. 

Nousevana ongelmana oli värielokuvien nopea tuhoutuminen. Ensimmäiset väri-

vauriot saattoivat ilmaantua jo 15 vuoden kuluttua elokuvan valmistumisesta.210 

Vuoden 1994 budjetissa elokuva-arkistolle kuitenkin myönnettiin "katastrofirahaa" 

väri- ja nitraattifilmien pelastamiseen.211 

Toimintojen strateginen painopiste pysyi elokuvaperinteen säilyttämisessä myö-

hemminkin 1990-luvulla. Vuosikymmenen puolivälissä panostettiin useita henki-

lötyövuosia oheisaineistojen luettelointiin. Aineistojen takautuvassa selvityksessä 

käytettiin runsaasti työllistettyjä ja muita tilapäisiä työntekijöitä. Vuonna 1996 ta-

voitteissa oli entistä näkyvämmin mukana videoiden osuus eli videotalletusten 

valvonnan tehostaminen ja kotimaisen elokuvatuotannon siirtäminen videolle tutki-

jakäyttöä varten.212 

Hallinnon puolella tärkein muutos oli vuonna 1994 tapahtunut siirtyminen 

tulosbudjetointiin.213 Jo edellisenä vuonna tehdyillä työjärjestyksen muutoksilla 

pyrittiin siihen, että toimintayksiköiden ja tulosalueiden työnjohto ja sisäinen toi-

                                                   
209 Toiminta- ja taloussuunnitelma 1994-1997, 2; SEA:n johtokunnan pöytäkirja 1/93. 

210 Toiminta- ja taloussuunnitelma 1992-1995 sekä vuoden 1992 tulo- ja menoarvioesitys, 1; Aamu-
lehti 6.4.1992; Aamulehti 10.3.1993; Tampereen kansainvälisten elokuvajuhlien uutislehti 11.3.1993. 
1970-luvulla nitraattia pelastettiin parhaimmillaan noin 300 000 metriä/vuosi, 1990-luvun alussa 25 
000-30 000 metriä/vuosi. 

211 Kaleva 22.9.1993. 

212 Suomen elokuva-arkiston vuosikertomus 1995, 2 ja 8; Lukkarila 1997a, 4; Suomen elokuva-
arkiston vuosikertomus 1996, 8; Tulossopimus 1997; Tulossopimus 1998. Videoiden tallettaminen 
vakiinnutti asemansa 1990-luvulla. Vuosikymmenen alussa ryhdyttiin vaatimaan resursseja elokuva-
arkiston videotekniikan parantamiseen. Uuden tekniikan tarvetta perusteltiin sillä, että elokuvien 
arkistointilain valvonta on mahdollista vain, jos arkistolla on tarvittavat laitteet kaikilla käytössä 
olevilla videostandardeilla tuotettujen tallenteiden käsittelyyn. Tavoitteena oli siirtää noin 12-14 erilai-
sen formaatin tuotteet tutkimuskäyttöön sopivaan VHS-muotoon. Siirtotarvetta perusteltiin myös 
sillä, että samalla saadaan varmistuskopiot ainutkertaisista elokuvista. Videotekniikan hankkimisen 
lisäksi myös filminkäsittelytekniikan uudistamista kaivattiin. Osa filminkäsittelystä tapahtui tuotanto-
yhtiöistä poistetulla vanhalla kalustolla. Toiminta- ja taloussuunnitelma 1993-1996 sekä investointi-
suunnitelma ja tulo- ja menoarvioehdotus 1993, 31. 

213 Esim. Helsingin Sanomat 21.9.1993. 
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mintavastuu olisivat joustavasti sovitettavissa tulosohjaukseen.214 Opetusministe-

riön ja Suomen elokuva-arkiston välillä solmittiin loppuvuodesta 1994 ensimmäi-

nen tulossopimus, jossa määriteltiin vuoden 1995 tulostavoitteet.215 Elokuva-arkis-

ton tulosohjaukseen siirtyminen nähtiin vuonna 1995 valmistuneessa virastoana-

lyysissä jopa niin merkittävänä, että puhuttiin siirtymisestä laitoksen historian 

kolmanteen vaiheeseen. Edellisiä vaiheita olivat "tulosvastuullisena" yksityisenä 

yhdistyksenä sekä bruttobudjetoituna valtiollisena virastona toimiminen. Taustalla 

vaikuttanut yksityisen ajan tulosvastuullisuus nähtiin positiivisessa valossa tasoitta-

massa siirtymistä tulosohjaukseen ja nettobudjetointiin.216 

Toisena merkittävänä toimintaympäristön muutoksena tulosvastuullisuuden 

ohella mainittiin mediaympäristön jatkuva muuttuminen. Audiovisuaalisen kulttuu-

rin luonnehdittiin 1995 olevan räjähdysmäisen kasvun tilassa sekä määrällisesti että 

uusien ilmiöiden syntymisen vuoksi. Tulevaisuudenvisiossa "audiovisuaalisen kult-

tuurin raju ekspansio ja yhä uusien muotojen tuottaminen edellyttää reaktioherkkyyttä myös 

elokuva-arkistolta, jonka tulisi olla valmistautunut toimintaympäristön muutoksiin."217 

3.1.6 Yhteenveto muutoksen ja vakauden kausista 

Olen edellä esitellyt elokuva-arkiston historiaa lähinnä asiakirja- ja dokumentti-

lähteiden avulla. Esitystapa on perustunut kronologiaan. Toisella tapaa organisaa-

tion kehitystä voidaan esittää muutoksen luonnetta kuvaavina kausina. Esittelen 

tässä luvussa yhteenvedon elokuva-arkiston historiasta kausijaottelun avulla. 

Kausia hyväksikäyttävä ajattelutapa löytyy historian tutkimukseen perustuvasta 

organisaation muotoa ja muutosta tarkastelevasta koulukunnasta (the configuration 

school). Koulukunta oli suosiossa erityisesti 1990-luvulla. Suuntaukseen liittyvät 

tutkimukset pyrkivät kokonaisvaltaiseen ja kokoavaan esitykseen, jossa organisaa-

tioon liittyvillä asioilla nähdään omat kautensa, periodinsa tai elinkaarensa. Kaudet 

voivat sisältää vaihtelevassa määrin kehitystä, vakautta, sopeutumista, käännöksiä, 

elpymistä, taistelua tai suoranaisia kumouksia. Organisaatiolla on jokin vakaa 

perusluonne, mutta ajoittain organisaation vakaa tila ja muutokset vuorottelevat. 

Muutos voi olla strategista toimintaa ja perustua organisaation visioihin, se voi olla 

                                                   
214 SEA:n johtokunnan pöytäkirja 1/93. 

215 SEA:n johtokunnan kokouksen esityslista ja pöytäkirja 5/94. 

216 Suomen elokuva-arkiston strateginen suunnitelma ja visio 1995, 1; Toiminta- ja taloussuunnitelma 
1992-1995 sekä vuoden 1992 tulo- ja menoarvioesitys, 2; Toiminta- ja taloussuunnitelma 1996-1999, 
2. 

217 Suomen elokuva-arkiston strateginen suunnitelma ja visio 1995, 1. 
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myös eräänlainen oppimis- tai sosialisaatioprosessi tai vain yksinkertaisesti reagoin-

tia toimintaympäristön muutoksiin. Vakauden ja muutoksen kaudet ovat sidoksissa 

omaan aikaansa ja kontekstiinsa.218 

Myös elokuva-arkiston historiasta, eräänlaisesta toiminnan pitkittäisleikkauk-

sesta, voidaan havaita erilaisia kehittämiseen, vakauteen, sopeutumiseen, käännök-

seen/elpymiseen, taisteluun ja kumoukseen luokiteltavia kausia. Luokitukset ovat 

tulkinnanvaraisia, mutta ne auttavat hahmottamaan organisaation elinkaarta ja his-

toriaa. 

Taulukko 4: Muutoksen ja vakauden kausia 

Kausi Elokuva-arkiston historia 

Kehittäminen Elokuvien arkistointilain tulo 

Elokuvien pelastamisprojekti 1970-luvun alusta alkaen 

Tietojärjestelmien käyttöönotto 

Henkilöstömäärän kasvu 1980- ja 1990-luvun vaihteessa 

Digitalisoituminen, digitoinnin kehittäminen 

Vakaus Toiminnot 1980-luvun loppupuolella, varsinkin tilaresurssien osalta 

Toiminnot 1990-luvun puolivälin jälkeen 

Sopeutuminen Sopeutuminen uusiin tiloihin 

Sopeutuminen valtiollisen laitoksen byrokratisoitumiseen 

Sopeutuminen arkistomassoihin 

Sopeutuminen uusiin tekniikoihin 

Käännös/elpyminen Taloudellinen lama 1990-luvun alkupuolella 

Laman hellittäminen, käännös taloudellisesti parempaan suuntaan 

Taistelu Huonot tilaolosuhteet 1980-luvun alussa 

Taistelu resursseista valtiollistamisen siirtymävaiheessa 

Kumous Valtiollistaminen 1979 

Tulosohjaus 1994 

 

                                                   
218 Mintzberg - Ahlstrand - Lampel 1998, 302-315. 
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3.2 Aineistokontekstit ja säilyttämisen työprosessit 

3.2.1 Elokuva-arkistojen tehtäväkenttä: perustehtävänä aineistojen 
säilyvyyden takaaminen 

Elokuva-arkistoilla on sekä perustehtäviä että kulttuuritehtäviä. Perustehtävistä ai-

neistojen säilyvyyden takaaminen tulee ensimmäisenä. FIAF:n eettisten sääntöjen 

mukaan elokuva-arkistojen tulee kunnioittaa hallussaan olevia alkuperäisaineistoja 

niin kauan kuin aineistot säilyvät käyttökelpoisina. Kun olosuhteet vaativat alkupe-

räisten korvaamista uusilla materiaaleilla, arkistot tekevät sen alkuperäisaineiston 

formaattia kunnioittaen. Elokuva-arkistojen pelastamistyö pohjautuu tähän sään-

töön. Aineiston käyttöön tarjoaminen on tavoiteltavaa, mutta se ei saa aiheuttaa 

ongelmia aineiston säilyvyydelle. Eettisten sääntöjen mukaan elokuva-arkistot 

pitävät ensisijaisena velvollisuutenaan säilyttää hallussaan olevia aineistoja - aina 

sillä edellytyksellä, ettei sellainen toiminta vaaranna tätä velvollisuutta - saattaa ne 

pysyvästi tutkimuksen, opiskelun ja julkisen esittämisen käyttöön.219 Kulttuuriteh-

tävistä koko elokuva-arkistojen olemassaolon ajan näkyvimpänä on ollut elokuvien 

esittäminen tarkoitusta varten erikseen tehdyillä kopioilla. Myös elokuvakirjasto, 

julkaisutoiminta sekä elokuvaan liittyvän esineistön kerääminen ja niiden esittely 

näyttelyissä kuuluvat arkistojen tehtäviin.220 

Audiovisuaaliset arkistot ovat auktoriteetteja erikoisalallaan. Arkistoilla on asian-

tuntemusta av-median erityispiirteistä, informaation siirroista sekä tietoa herkästi 

tuhoutuvista materiaaleista.221 Aineiston elinkaaren aikana arkistot tekevät monen-

laisia aktiivisia toimenpiteitä. Perustehtäviin kuuluvat mm. filmien ja oheisaineis-

tojen kokoelmanmuodostus (sisältäen aineiston hankinnan, keruun ja vastaanoton), 

säilymisen takaaminen, restaurointi ja aineistojen hallinnointi (mm. metadatan 

keruu ja luettelointi). Filmin pelastaminen on säilynyt arkistojen tärkeimpänä tehtä-

vänä elokuva-arkistojen koko olemassaolon ajan. Viimeisinä vuosina digitalisointi 

on noussut keskeiseen asemaan.222 Materiaalien moninaisuuden vuoksi aineistojen 

                                                   
219 FIAF Code of Ethics / FIAF:n eettiset säännöt, suom. Eila Anttila 27.4.1999. Vuonna 1999 
johtokunta hyväksyi FIAF:n laatimat eettiset säännöt arkistotyölle ja muulle toiminnalle Suomen 
elokuva-arkistossa. SEA:n johtokunnan pöytäkirja 3/99. Aineistojen säilyttämisen ja käytön suhteista 
elokuva-arkistotoiminnan alkuvaiheissa ks. Houston, 1994/1997. 

220 Slide 1992; FIAF - 50 ans d´Archives du Film. 

221 Ballhausen, 4. 

222 Slide 1992, 7-8; Teruggi 2004, 3; Ballhausen, 4; FIAF - 50 ans d´Archives du Film; Hokka - Laine 
2012. Englanninkielisinä termeinä mm. collecting, restoring, preserving (kapeampana terminä 
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käsittelyprosesseille on pyritty luomaan standardeja. Tietyt periaatteet pätevät kai-

kissa arkistoissa, mutta käytännössä työtavat kuitenkin vaihtelevat eri organisaatiois-

sa asiantuntemuksesta ja materiaalista riippuen. Monilla av-materiaaleilla on lyhyt 

elinkaari ja useissa tapauksissa itse materiaali sekä aineistoon olennaisesti liittyvät 

laitteet ovat vanhentuneet tai poistuneet tuotannosta. Myös aineistojen pitkäaikais-

säilytys on usein ongelmallista.223 

Huoli ja kiinnostus elokuvien fyysiseen pelastamiseen on lähes yhtä vanhaa kuin 

elokuvatuotanto. Laajemmat toimenpiteet ja käytännöt alkoivat toteutua kansallis-

ten instituutioiden toimesta kuitenkin vasta 1960-luvun loppupuolella. 1970-luvun 

kuluessa alettiin kansainvälisissä yhteyksissä käyttää termiä preservation.224 Preservation 

sisältää kaikki toimenpiteet, jotka pitkällä aikavälillä takaavat filmille parhaan 

mahdollisen säilymisen sekä käyttömahdollisuudet. Aktiivisen säilyttämisen tarve 

johtuu filmimateriaalin luonteesta ja sitä pidetään arkistoissa yleisesti tärkeimpänä 

tehtävänä.225 Myös suomenkielinen hieman passiivisen vivahteen sisältävä sana 

säilyttäminen sisältää arkistoyhteydessä aktiivisen ulottuvuuden. Elokuva-arkistossa 

säilyttäminen tarkoittaa elokuvateoksen aktiivista säilyttämistä mukaan lukien sen 

kopioinnin pitkäaikaisen säilymisen turvaamiseksi ja sen saatavilla pitämiseksi.226 

Säilyttämisen käsitettä kuvaavampi ja enemmän käytetty suomenkielinen nimitys 

on kuitenkin elokuvan pelastamiseksi kutsuttu prosessi. Elokuvaa pelastettaessa alku-

peräisestä arkistoaineistosta syntyy pelasteaineisto, jolla siis tarkoitetaan uutta filmi- tai 

digiaineistoa, jonka arkistot valmistavat alun perin talletetusta aineistosta pitkäai-

kaista säilyttämistä ja saatavilla pitoa varten.227 

Säilyttämiseen ja pelastamiseen läheisesti liittyviä työprosesseja ovat konservoin-

ti ja restaurointi. Konservointia voidaan toisinaan käyttää hyvin läheisenä terminä 

säilyttämiselle. Konservointi voidaan määritellä filmi- tai digiaineiston säilyttämiseksi 

teknisesti asianmukaisissa olosuhteissa. Toisinaan siihen taas liittyy hyvinkin aktiivi-
                                                                                                                                  

storage), expanding (archive management, metadata), making accessible, evaluating. Ks. myös 
Vihonen 1990, 13. 

223 Ballhausen, 3; FIAF - 50 ans d´Archives du Film, 14; Puitesopimus elokuvien vapaaehtoisesta tal-
lettamisesta elokuva-arkistoihin. Lyhyt suomenkielinen esitys elokuva- ja videoaineistojen ominai-
suuksista ja erityisaineistoroolista arkistoissa ks. Lybeck et al. 2006, 121-123. Tiivis kuvaus filmin 
pelastamisen työprosessista ks. Gracy 2004, 343. 

224 Slide 1992, 9. 

225 Ballhausen, 4. Elokuva-arkistojen vanhimmalla ja tähänastisen historian  keskeisimmällä materiaa-
lilla eli filmillä on useita materiaaliin liittyviä ominaisuuksia. Näkyvin variaatio liittyy filmin leveyteen, 
joista tavallisimmat ovat 16mm, 35mm ja 70mm. Kuva voi olla mustavalkoista, väritettyä tai värillistä. 
Pohjamateriaali voi olla nitraattia, asetaattia tai polyesteriä. Kuvan lisäksi filmi voi sisältää ääni-
elementin, joilla kaikilla on omat erityispiirteensä säilymisen suhteen. Esim. Slide 1992, 102-103. 

226 Puitesopimus elokuvien vapaaehtoisesta tallettamisesta elokuva-arkistoihin. 

227 Puitesopimus elokuvien vapaaehtoisesta tallettamisesta elokuva-arkistoihin. 
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sia toimenpiteitä, esimerkiksi aineistojen korjaamista. Käytännössä filmin säilymi-

seen ja konservointiin tähtäävät toimenpiteet ja prosessit ovat hyvin samankaltaisia 

arkistosta riippumatta. Filmin vauriot tarkastetaan huolellisesti. Repeytyneet per-

foraatiot228 ja liitokset korjataan, liitetään filmin alun ja lopun suojanauhat sekä 

puhdistetaan filmi. Usein on kuitenkin tarpeen rekonstruoida koko elokuvaversio 

useasta eri lähteestä ja tällöin puhutaan elokuvan restauroinnista. Restaurointi koh-

distuu yleensä sellaiseen elokuvan, joka on olemassa vain vahingoittuneella ja/tai 

epätäydellisellä alustalla. Tavoitteena on tuottaa niin alkuperäisen kaltainen uusi 

versio kuin mahdollista. Prosessista voidaan toisinaan käyttää hieman vanhahtavia 

nimityksiä entistäminen tai entisöinti.229 

Puhuttaessa elokuva-arkistojen historiasta, on mahdoton sivuuttaa nitraattifil-

min ja myöhemmin kehitetyn asetaattifilmin historiaa sekä niiden vaikutusta arkis-

tojen toimintaan ja tehtyihin ratkaisuihin. Aineistojen säilyttäminen ja tuhoutuvan 

filmin pelastaminen on johtunut pitkälti materiaalin luonteesta. Nitraattifilmi oli 

rikkaiden sävyjensä vuoksi ihanteellinen mustavalkoiselle elokuvalle. Filmin huo-

noina puolina olivat kuitenkin fysikaalisista ja kemiallisista syistä johtuva herkkä 

syttyvyys230 ja itsestään tapahtuva hajoaminen. Vaikka nitraattifilmi oli vaarallista 

räjähtävän palonarkuuden vuoksi, voitiin sitä kuitenkin käyttää ja säilyttää turval-

lisesti, jos olosuhteet olivat oikeanlaiset eli käytännössä viileät ja kuivat. Sopivissa 

olosuhteissa säilytetyt vanhimmatkin nitraattifilmit voivat olla edelleen hyvässä 

kunnossa.231 

Asetaattifilmin käyttöönotto oli edellytys filmien kopioinnille turvallisemmalle 

materiaalille ja käytännössä edellytys elokuva-arkistojen filmien pelastamishank-

keille.232 Huonot varastointiolosuhteet aiheuttavat kuitenkin myös asetaattifilmille 

kutistumista ja tämän seurauksena kopiointi hankaloituu. Liian korkea lämpötila ja 

                                                   
228 Filmin reunassa oleva rei´itys. 

229 Slide 1992, 103; Ballhausen, 4; Puitesopimus elokuvien vapaaehtoisesta tallettamisesta elokuva-
arkistoihin. 

230 Nitraattifilmistä on aiheuttanut olemassaolonsa aikana runsaasti vakavia tulipaloja. Vakavin onnet-
tomuus tapahtui vuonna 1897 Pariisissa, jolloin palossa kuoli 180 ihmistä. Elokuvateattereiden lisäksi 
paloja on myöhemmin sattunut myös elokuva-arkistoissa. Onnettomuudet ovat aiheuttaneet arkis-
toille suuria taloudellisia tappioita, mutta toisaalta, kuten Anthony Slide toteaa, nitraattifilmin vaaral-
lisuutta on myös käytetty hyödyksi hankittaessa rahoitusta aineistojen pelastamiseksi. Slide 1992, 11-
15. 

231 Slide 1992, 1-4; Ballhausen, 5. 

232 Esim. Slide 1992, 102. Vaihtoehtoja nitraattifilmille oli kuitenkin kaivattu aina 1800-luvun loppu-
puolelta saakka. Lopulta Eastman Kodak toi käyttöön 16mm asetaattifilmin vuonna 1923 ja 8mm 
vuonna 1932. Asetaattipohjaista "turvafilmiä" oli kehitetty jo aiemminkin, tuotetta esiteltiin ensim-
mäistä kertaa jo vuonna 1909, mutta sen ammattimainen käyttö siirtyi siis huomattavasti eteenpäin. 
Slide 1992, 1-4; Ballhausen, 5. 
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kosteus aiheuttavat asetaattifilmille tuhoutumista ja Vinegar Syndrome -nimellä tun-

nettua etikoitumista. Filmi koostuu aina epävakaista kemiallisista aineista ja sen 

elinkaari riippuu säilytysolosuhteiden lisäksi alkuperäisestä koostumuksesta, labora-

toriokäsittelystä ja filmin käsittelystä ennen säilytystä.233 

3.2.2 Elokuvien pelastamistyö Suomessa 

Elokuva-arkistojen päätehtävänä on ollut oman maan filmille tallennetun elokuva-

perinteen kerääminen ja sen siirtäminen paremmin säilyvälle materiaalille. Vaikka 

pelastamistyö ei käynnistynyt vielä Suomen elokuva-arkisto ry:n perustamisen myö-

tä vuonna 1957, oli arkiston perustamisella kuitenkin tärkeä merkitys mielipiteen 

muokkaajana ja keskustelun ylläpitäjänä. 1970-luvun alussa toimintansa aloittaneen 

elokuvapoliittisen komitean työ vaikutti siihen, että valtiovallan edustajat saatiin 

vakuuttuneiksi suomalaisten nitraattipohjaisten näytelmä- ja dokumenttielokuvien 

pelastamisen kiireellisyydestä. Suomessa elokuva-arkistotoiminta siirtyi uuteen vai-

heeseen vuonna 1972, jolloin vanhojen suomalaisten elokuvien pelastaminen 

restauroimalla ja uudelleen kopioimalla aloitettiin. Osaltaan järjestelmällisen pelasta-

mistyön aloittamista vauhditti 1970-luvun alun taloudellinen nousukausi.234 

Väljästi elokuva-arkiston hallituksen alainen pelastamistoimikunta järjestäytyi 

kahteen työryhmään. Humanistisen työryhmän tehtävänä oli pelastamisen kiireelli-

syysjärjestyksen määrittely ja teknisen työryhmän vastuulla oli suunnitella, kuinka 

pelastamistyö käytännössä tapahtuu.235 Erillisrahoituksella toimineen projektin 

tehtävänä oli kaksinkertaisten duplikaattien tekeminen tärkeimmistä nimikkeistä ja 

harkinnanvarainen määrä esityskopioita.236 

Pelastamisprojektin perustaminen tuli tarpeeseen, sillä filmimateriaalin kemial-

linen hajoaminen sekä tuhoutumiset tulipaloissa aiheuttivat sen, että tärkeä osa 

suomalaista elokuvan kulttuuriperintöä oli menetetty lopullisesti. Elokuvapoliittinen 

komitea suoritti 1970-luvun alussa laskelmia säilyneestä elokuvamateriaalista. Las-

kelmien mukaan ennen vuotta 1920 kuvatusta suomalaisesta elokuvamateriaalista 

oli jäljellä enää korkeintaan 10 % ja 1920-luvun aineistosta noin 20 %. Vuosien 

                                                   
233 Slide 1992, 5; Puitesopimus elokuvien vapaaehtoisesta tallettamisesta elokuva-arkistoihin. 

234 Uusi Suomi 23.4.1978; Suomen elokuva-arkiston vuosikertomus 1995, 6; Elokuvamuseotyöryhmä 
1996, 7; Tykkyläinen 1983, 78 ja 83. Nitraattiselluloosapohjainen filmimateriaali oli Suomessa kuva-
uskäytössä vuodesta 1904 vuoteen 1955 saakka, ääninegatiivimateriaalina jopa myöhemminkin. 

235 Tykkyläinen 1983, 86. 

236 Suomen elokuva-arkiston vuosikertomus 1995, 6. 
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1906-1931 (mykkäkausi) elokuvista oli tuhoutunut noin 75 % ja 1906-1952 (tässä 

määriteltynä nitraattikausi) näytelmäelokuvista noin 25 %.237 

Elokuva-arkiston valtiollistaminen 1979 aiheutti sen, että vuonna 1972 perustet-

tu pelastamistoimikunta lakkautettiin. Työn jatkajaksi elokuva-arkiston johtokunta 

kuitenkin päätti perustaa heti valtiollistamisen jälkeen arkistoteknisen valiokunnan. 

Valiokunnan jäsenet määrättiin toukokuussa 1979.238 Arkistotekninen valiokunta 

kuitenkin lakkautettiin vuonna 1982, jolloin pelastamistoiminta siirtyi osaksi nor-

maalia elokuva-arkiston toimintaa.239 Käyttöön kuitenkin jäi pelastamisprojekti-

nimitys, vaikka kyseessä olikin jatkuva aineiston uusintamiseen tähtäävä toiminta.240 

Pelastamistyön alkaessa vuonna 1972 arvioitiin työn kestoajaksi noin kymmenen 

vuotta. Laskelma pohjautui elokuvapoliittisen komitean arvioon ja varsinkin lyhyt-

elokuvia koskevat tiedot oli kerätty elokuvatuottajien epätarkkojen varastokirjan-

pitojen luvuista. Alussa hyvin edennyt pelastamistyö hidastui 1970-luvun lopulta 

lähtien taloudellisten syiden vuoksi. Vuonna 1984 pelastamisprojektin arvioitiin 

loppuvan 1980-luvun lopulla, mutta todellisuudessa vasta vuoden 1994 loppuun 

mennessä oli valmistettujen pelasteiden määrässä saavutettu yli 20 vuotta aikaisem-

min asetettu 2,1 miljoonan nitraattipelastemetrin tavoite. Projekti ei kuitenkaan 

päättynyt siihen, sillä vuosien varrella oli aineistoa löytynyt sekä omien varasto-

inventaarioiden että hankintatoiminnan seurauksena lisää.241 Pelastamistyö hidastui 

ja muuttui edetessään vaativammaksi myös sen takia, että viimeisimmäksi jäi vaikein 

materiaali. Lyhyen aineiston sekä erilaisten leikkauspoistojen ja tunnistamattomien 

elokuvien pelastaminen oli niin sanottuja selviä tapauksia hitaampaa.242 

Edellä kuvaamani elokuva-aineistoja pelastava perustehtävä luo vankan pohjan 

elokuva-arkistojen missiolle.243 Filmiaineistojen pelastamisen rinnalle on tullut 

vähitellen muidenkin aineistoryhmien pelastamista ja työ on vauhdittunut digitali-

soitumisen myötä. Omassa kerronta-aineistossani on kuitenkin loppujen lopuksi 

hyvin vähän puhetta aineistojen säilyttämisen missiosta. Oletan tämän johtuvan 

                                                   
237 Elokuvapoliittisen komitean III osamietintö 1974, 16. 

238 SEA:n johtokunnan pöytäkirja 1/79. Pelastamistoimikunnan lakkauttamisesta ks. pöytäkirja 1/79, 
SEA kansio 1979.  

239 SEA:n johtokunnan pöytäkirja 5/82. Pöytäkirjassa lukee "päätettiin, ettei arkistoteknistä valiokuntaa 
perusteta".  Ilmeisesti kohta kuitenkin tarkoittaa, että toimintaa ei enää jatketa. 

240 Esim. Suomen elokuva-arkiston vuosikertomus 2001, 4. 

241 Toiminta- ja taloussuunnitelma 1986-1990, 8; "Kotimaisen nitraattielokuvaprojektin nykyvaiheesta", 
SEA:n johtokunnan pöytäkirjan 6/84 liite; Suomen elokuva-arkiston strateginen suunnitelma ja visio 
1995, 7. 

242 Toimintasuunnitelma 1989, 2. 

243 Karen F. Gracy (2004, 354) puhuu elokuvien pelastamistyöstä "institutionaalisena missiona". 
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professioon itsestään selvästi rakentuvasta perusluonteesta sekä siitä, että olen itse 

työntekijänä kasvanut saman mission piirissä, enkä siten esittänyt haastatteluissa 

asiaan liittyviä kysymyksiä. Aineistojen säilyttämisen missio tulee kerronnassa esille 

lähinnä aineistojen käyttöön liittyvien resurssiristiriitojen tai toisaalta synergiaetujen 

kautta. Yleiskuvana on se, että säilyttämistehtävän ollessa kunnossa katse on suun-

nattuna aineistojen käytön alueelle: säilyttäminen ei ole itsetarkoitus, vaan perusta, 

jonka lopullisena tavoitteena on aineistojen käyttöön saattaminen. Käsittelen näitä 

työn priorisointien ulottuvuuksia aineistoni valossa tarkemmin profession muuttu-

mista analysoivassa luvussa. 

3.2.3 Arkistomassat ja arvonmäärityksen historiaa 

Maailmanlaajuisesti arkistojen aineistomäärät olivat vähäisiä ja hallittavia aina 1900-

luvulle saakka. Tällöin arkistojen arvottaminen tai aineistojen hävittäminen ei kuu-

lunut arkistojen ammattimaiseen toimintaan. Hallintoaineistojen määrä kuitenkin 

kasvoi nopeasti 1900-luvun alussa, joten arvottaminen ja valinta tulivat luonnostaan 

ajankohtaisiksi. Aineistojen säilyttämisessä korostuivat ylemmän hallinnon ja vallan 

dokumenttien säilyttäminen.244 Aineistojen arvonmääritys, valinta, seulonta ja hävit-

täminen kuuluvat olennaisena osana aineistomassoja koskevaan keskusteluun. Ar-

kistojen pitkään traditioon verrattuna arvonmääritys- ja seulontateemat ovat nous-

seet merkittäviksi arkistollisiksi kysymyksiksi kuitenkin vasta varsin myöhään 1900-

luvulla. 1980-luvun lopulla arvonmääritys oli jo noussut niin tärkeään asemaan, että 

Richard J. Cox ja Helen W. Samuels (1988) määrittelivät sen arkistonhoitajan ensim-

mäiseksi ja tärkeimmäksi velvollisuudeksi, johon kaikki muu perustuu.245 

Suomessa arkistolaitoksen tila oli lähes staattinen aina 1950-luvun alkuun saak-

ka. Tiedon tuottaminen pysytteli kohtuuden rajoissa ja arkistojen tehtäviksi nähtiin 

melkein yksinomaan tuotetun asiakirja-aineiston vastaanotto, hoito ja säilytys. 

Virastotoiminnan muutokset alkoivat kuitenkin näkyä arkistoissa kunnolla 1960-

luvun kuluessa kasvavina asiakirjamäärinä. Arkistoaineiston määrän kasvu johtui 

osittain viranomaisten tehtävien lisääntymisestä ja käsiteltävien asioiden määrän 

paisumisesta, mutta osittain myös konttoriteknisestä kehityksestä ja halpojen mo-

nistusmenetelmien tulosta.246 

                                                   
244 Terry Cook 2013, 106. 

245 Menne-Haritz 1997, 8; Cook 2011, 174. Seulontaa käsittelevä osuus on kuulunut itseoikeutetusti 
muun muassa arkistonhoitoa käsitteleviin oppaisiin. Ks. esim. Arkistonhoidon opas 1980, 81-97. 

246 Impola 1985, 24; Myllyniemi 1985, 14. 
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Huoli audiovisuaalisen aineiston tulvasta toteutui ja tiedostettiin asiakirja-aineis-

toja myöhemmin. Esimerkiksi Suomen toisilla arkistopäivillä vuonna 1984 Pekka 

Laaksonen esitti seuraavaa: "Ääni- ja kuvalaitteet tuottavat yhteiskunnassamme tällä het-

kellä sellaisen aineistotulvan, jonka määrästä ja laadusta ei kenelläkään ole tarkkaa käsitystä. 

Uuden aineiston hallinta sekä teknisesti että sisällöllisesti on käymässä arkistoille tukalaksi, 

pian tukalammaksi kuin vanhasta paperipohjaisesta aineistosta huolehtiminen." Tällöin elet-

tiin videokulttuurin lopullisen läpimurron aikoja.247 

Elokuva-arkiston asiakirjoissa aineistojen määrällisestä kasvusta alkaa ilmaantua 

ensimmäisiä mainintoja vuoden 1983 paikkeilla, vielä kuitenkin hyvin maltillisesti. 

Tuolloin kokoelmien kasvun arvioitiin johtuvan toisaalta elokuva-arkiston toimin-

nan lisääntyneen arvostuksen myötä syntyneestä talletustoiminnasta, toisaalta val-

misteilla olevasta elokuvien arkistointilaista, vuonna 1981 voimaan astuneesta 

vapaakappalelaista ja videotuotannon lisääntymisestä.248 Videoaineistojen kartunta 

arvioitiin aluksi vähäiseksi, mutta sen oletettiin kasvavan nopeasti kotien videolait-

teistojen yleistyessä. Arkistoitavien videotallenteiden hyvänä puolena pidettiin sitä, 

että ne olivat yleensä uusia ja hyväkuntoisia, eivätkä näin ollen vaatineet restau-

rointitoimenpiteitä.249 Vuonna 1986 miellettiin videotoiminnan jo olevan vahvasti 

mukana arkiston toiminnassa.250 Useiden erilaisten videotuotantostandardien myötä 

alettiin vuosikymmenen loppupuolella olla huolestuneita siitä, että laitteistokanta ei 

täytä vähimmäisvaatimuksia kaikkien tallenteiden käsittelyssä. Tilanteen pelättiin 

johtavan siihen, että elokuva-arkisto menettää uskottavuutensa elokuva- ja video-

tuottajien silmissä elokuvien arkistointilain toteuttajana.251 

1980-luvun lopussa elettiin toisaalta resurssien kasvun ja tilakysymyksen ratke-

amisen myötä syntynyttä tyytyväisyyden aikaa, toisaalta kuitenkin jo alkavaa häm-

mennystä arkistomassojen kasvaessa. Näköpiirissä oli uhkakuva, nimittäin "visuaali-

                                                   
247 Laaksonen 1985, 103-104. 

248 Tulo- ja menoarvioesitys 1983, 1; Toimintasuunnitelma 1983, 1; Tulo- ja menoarvioesitys 1984, 1; 
Toimintasuunnitelma 1984, 2. Ensimmäinen videotalletus otettiin elokuva-arkistossa vastaan vuonna 
1982. Samoihin aikoihin elokuva-arkiston tutkijat saivat videotekniikkaa käyttöönsä. Suomen elo-
kuva-arkiston strateginen suunnitelma ja visio 1995, 6. Alussa uusi ja nopeasti yleistynyt elokuvien 
levitysväline herätti julkisuudessa häivähdyksen uhkasta "video tulee, tunnelma katoaa", toisaalla kuiten-
kin vakuutettiin "ei uhkaa videoista". Aamulehti 31.10.1982; Etelä-Suomen sanomat 9.10.1983. 

249 Toiminta- ja taloussuunnitelma 1984-1988, 8-9. 

250 Valtion painatuskeskus, asiakastiedote 3/86. 

251 Toiminta- ja taloussuunnitelma 1990-1994, 4-5. Videon teknologiset edellytykset syntyivät, kun 
ääntä tallentava magneettinauha kehitettiin vuonna 1946. Ensimmäiset kuvaa tallentavat videonau-
hurit otettiin käyttöön tv-studioissa vuonna 1956. Kotien arkipäivään video tuli 1970-luvulla koti-
videonauhureiden myötä. Eri kuvatallennusstandardeista VHS vakiintui 1980-luvulla vallitsevaksi 
systeemiksi. Herkman 2001, 61-62. Erään arvion mukaan kilpailevia ja eri käyttötarkoituksiin kehitet-
tyjä videoformaatteja on kautta aikojen ollut yli 50 erilaista. Darnell 2004, 143. 
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sen kulttuurin valtava päällekarkaava voima".252 Jo vuonna 1988, kaksi vuotta uusiin 

toimitiloihin muuton jälkeen, raportoitiin käytävien "pullistelevan laatikoittain" käsitte-

lemätöntä elokuvamateriaalia.253 Kun vuonna 1984 voimaan astuneen elokuvien 

talletuslain määräämä viiden vuoden talletusmääräaika alkoi lähestyä, lisääntyi 

talletusten määrä merkittävästi. Vuonna 1988 otettiin vastaan huomattavan suuri 

määrä talletuksia ja tällöin laskettiin parin - kolmen edellisen vuoden talletusmää-

rien vastanneen noin kymmenen entisen ns. normaalivuoden kertymää.254 Valtaosa 

ajasta kului paisuvan arkiston ajan tasalla pitämiseen. Samaan aikaan työntekijöiden 

työpaineita kuvailtiin suuriksi.255 Elokuva-arkistoa käsittelevissä lehtiartikkeleissa 

esitetään selkeästi huoli av-aineistojen tulvasta. 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun 

alkupuolella alkoi ilmestyä puheenvuoroja arkistoaineistojen valinnan ja rajoitta-

misen puolesta.256 

Arkistojenhallinta- ja seulontakeskustelu 

Jokainen muistiorganisaatio joutuu ottamaan kantaa valinnan problematiikkaan ja 

tekemään siihen liittyviä päätöksiä.257 Yksittäiset työntekijät ovat mikrotasolla teke-

mässä käytännön priorisointeja. Vertailukohtana arkistoalalta voidaan esimerkiksi 

mainita, että Suomessa valtionarkistossa (myöh. arkistolaitos) aineistojen vastaanot-

toon ja seulontaan liittyvät valinnat ovat olleet määrätietoisen kehittämisen koh-

teena jo 1940-luvulta lähtien. Valtioneuvosto asetti vuonna 1947 arkistoainesten 

supistamiskomitean pohtimaan sitä, mitä arkistoihin kertyvän asiakirja-aineiston 

seulomiseksi olisi tehtävä. Komitea toimi aina vuoteen 1970 saakka ja teki toimin-

tansa aikana useita seulontapäätöksiä.258 Komitean työn seurauksena arkistonhoi-

                                                   
252 Suomen Sosialidemokraatti 7.7.1987. 

253 Etto 1988. 

254 Toimintasuunnitelma 1989, 2; Toiminta- ja taloussuunnitelma 1990-1994, 13; Tulo- ja menoarvio-
ehdotus 1990, 30. 

255 IS 7.7.1988. 

256 Esim. Elokuvamuseotyöryhmä 1996, 2. 

257 Samaan kulttuuriperintöä koskevaan massailmiöön voidaan liittää esimerkiksi museoiden esine-
tulva. Museoalan edustajana Susanna Pettersson on luonnehtinut nykyaikaista julkista keräilyä ääret-
tömän hallinnaksi. Museoalalla kokoelmapoliittinen syväajattelu kuuluu vasta 1990-luvulla alkaneisiin 
ilmiöihin. Museoissa valinta on määritelty kuuluvaksi laajempaan kokonaisuuteen, josta on  käytetty 
mielestäni osuvaa nimitystä analyyttinen kokoelmatutkimus. Kokoelmatutkimuksen avulla on mah-
dollista katsoa kokoelmaa uusista näkökulmista ja samalla tuoda esiin piirteitä, jotka johtavat kohti 
terävöitynyttä käsitystä kokoelmasta. Pettersson 2002, 18-19. Suomalaisesta asiakirja-aineistojen 
arvonmääritys- ja seulontaperinteestä ks. lisää Lybeck et al. 2006, 56-66. 

258 Kukkonen 2006, tiivistelmä. 
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tajien vastuisiin lisättiin asiakirjojen arvon määrittely. Tämän seurauksena arkiston-

hoitajasta tuli passiivisen aineiston vastaanottajan sijasta asiakirja-aineistojen muo-

dostamisprosessissa aktiivinen osallistuja. Tietoarvon määrittely, seulonta ja hävit-

täminen edellyttivät kunkin sektorin aineistokokonaisuuksien tuntemista. Tästä 

aiheutui 1950-1970-luvuilla arkistonhoitajan toimenkuvaan suuri muutos, joka 

tapahtui samaan aikaan kopiointimenetelmien kehittymisen ja asiakirja-aineisto-

määrien räjähdysmäisen kasvun kanssa. Lisäksi tehtäväkenttä laajeni 1980-luvulla, 

kun arvonmäärityksen rinnalle tuli tiedon esiin saantia helpottavien hakujärjestel-

mien kehittämistä.259 

Myöhemmin suomalaisissa arkistopiireissä käytyä seulontakeskustelua piristi 

balttilaisten ja pohjoismaisten kansallisarkistojen seulonnan ja valinnan nykytilan-

netta ja ongelmia käsitellyt seminaari vuonna 1995.260 Seminaarissa Ole Kolsrud 

totesi maailmanlaajuisestikin eri maiden seulontateorioissa olevan runsaasti eroja ja 

toisaalta teorian käytäntöön soveltamisen olevan vielä pitkälti tutkimatta. Kolsrudin 

mukaan seulontaan liittyvässä keskustelussa on vallinnut kaksi pääteemaa: mitä 

seuloa ja kuka päättää mitä seulotaan.261 

Myös elokuva-arkiston asiakirjoista on mahdollista tavoittaa jonkin verran 

kuvailua kokoelmien muodostamisen ja arvonmäärityksen kriteereistä. Elokuva-

arkistossa käytettiin 1980-luvun alussa kokoelmien muodostamisesta käsitettä 

kokoelmien kartuttaminen.262 Tällöin todettiin, että kartuttaminen ei voi perustua 

ainoastaan tallettajien oma-aloitteisuuteen, vaan se vaatii arkiston omaa aktiivisuutta 

etenkin vanhan elokuva-aineiston hankinnassa.263 Sama aktiivisuuden vaatimus 

toistettiin myös elokuvien arkistointilain voimaantulon jälkeen vuonna 1984.264 

Lain arveltiin edellyttävän elokuva-arkistolta intensiivistä suunnittelua ja jatkuvaa 

yhteydenpitoa tallettajiin. Katsottiin myös, että suhteet ulkomaisia elokuvia levittä-

viin toimistoihin tulisi luoda sellaisiksi, että ulkomaisten elokuvien tallettaminen 

arkistoon lisääntyisi. Samaa aktiivista otetta pyrittiin soveltamaan myös oheisai-

                                                   
259 Impola 2005, 26-27. Impola kuvaa kopioinnin lisääntymistä monentamisen hullunmyllynä. 

260 Pohjola 1997, esipuhe. (Baltic-Nordic Archival Seminar on Appraisal and Disposal in Pärnu, 
October 11-13, 1995). Esimerkiksi pohjoisamerikkalaisessa arkistoyhteisössä arvonmäärityksen 
menetelmälliset kysymykset nousivat esille osaksi jo 1980-luvulla, mutta erityisesti 1990-luvun alku-
vuosina. Historiasta ks. esim. Walters 1996. 

261 Kolsrud 1997, 1-2. Eri maiden arkistoperiaatteissa säilyttämiseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. 
aineiston ikä, sisältö, asiakirjan (aineiston) tuottaneen tahon merkitys (taso) hallintojärjestelmässä ja 
taloudelliset arvot. Esim. Kolsrud 1997, 3; Nilsson 1976. 

262 Toimintasuunnitelma 1980, 9; Toimintasuunnitelma 1984, 9; Toimintasuunnitelma 1985, 4. 

263 Toiminta- ja taloussuunnitelma 1982-1986, 16. 

264 Toiminta- ja taloussuunnitelma 1986-1990, 11. 
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neistojen hankkimiseen. Tavoitteena oli seurata uusien kotimaisten elokuvien tuo-

tantoja ja kerätä niitä koskevaa dokumenttiaineistoa.265 Myös tutkimukseni ker-

ronta-aineistossa toistuvat samat piirteet kuin asiakirjoissa: aktiivisen hankinnan 

merkitys ja luottamukselliset suhteet elokuva-alan toimijoihin. Kokoelmien kartut-

tamisessa korostui vielä 1980-luvun alkupuolella aineistojen hankinnan näkökulma, 

ei niinkään valinta tai arvonmääritys. 

Aineistojen tallettamisesta ja hankinnasta voidaan tavoittaa aikalaistietoa lehti-

artikkelien kautta. 1980-luvun alun Kalevassa esitettiin johtaja Olli Alhon tiivistys 

elokuva-arkiston hankintapolitiikasta: "Arkisto ei harjoita ‘estetisoivaa’ valintaa. Arkisto 

tallentaa filmejä siinä missä vapaakappaleoikeutetut kirjastot kirjoja, olivatpa ne tasoltaan mitä 

tahansa."266 Vuonna 1983 Seppo Huhtala kommentoi valintakysymystä: "Ei voida 

ennakoida tulevien sukupolvien mielenkiinnon kohteita."267 Myös ajan voittaminen valinta-

ratkaisun tekemiselle oli esillä esimerkiksi nopeasti tuhoutuvan värifilmin yhtey-

dessä: "Ehkäpä joskus 2000-luvulla voidaan sopivalta etäisyydeltä myös paremmin arvioida, 

mitä elokuvia todella kannattaa säilöä tuleville polville ja minkä voi huoletta antaa häipyä 

olemattomiin."268 

3.3 Teknistymisen kontekstit 

3.3.1 Tietoyhteiskuntakehitys ja tietotyö 

Tutkimuskysymykseni liittyvät tietoyhteiskuntaistumiskehitykseen ilmiselvästi tieto-

tekniikkateeman osalta. Toisaalta profession ja asiantuntijuuden muutos liittyy vah-

vasti ammattia perustavanlaatuisesti muuttavaan tekniseen kehitykseen. Myös arkis-

tomassateemalla on omia kytköksiään teknistymiseen, audiovisuaalisten tuotteiden 

jakelutekniikkojen muuttumiseen ja digitalisoitumiseen. 

Tietoyhteiskunta on ollut keskeinen käsite teknologian, talouden ja yhteiskunnan 

kuvailussa 1990-luvulla. Käsitteen käyttö on kuitenkin vähentynyt 2000-luvulla.269 

                                                   
265 Toimintasuunnitelma 1985, 2 ja 5. 

266 Kaleva 10.2.1980. 

267 Etelä-Suomen sanomat 9.10.1983. 

268 US 16.1.1984. 

269 Suomen ensimmäisen tietoyhteiskuntastrategian laadintaan vuonna 1995 oli saatu mallia Yhdys-
valtain vuonna 1993 tekemästä informaatiovallankumousta julistavasta toimintasuunnitelmasta, jonka 
kaltaisen myös EU laati seuraavana vuonna. Karvonen 2005, 29. Kasvio - Inkinen - Liikala 2005, 
387. Tietoyhteiskunta-käsitteen keksijäksi nimetään Yoneji Masuda, joka käsitteli informaatioaiheita 
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Tietoyhteiskuntaistuminen ja informaatioteknologia, kuten aiemmin muutkin uudet 

ja merkittävät teknologiset innovaatiot ovat oleellisesti muuttaneet työprosesseja ja 

työn organisoinnin tapoja. Tekniikan nykyiseen kehitysvaiheeseen liittyy tekno-

logiaa ja työn tekemistä laajempi yhteiskunnallisen muutoksen aalto. Muutos 

heijastuu kaikkien yhteiskunnan keskeisten instituutioiden toimintaan. Kyse on 

kokonaisvaltaisesta sosiaalisen muutoksen prosessista tietoyhteiskunnan synnyn 

yhteydessä.270 Tietoyhteiskuntakäsitteen yhteydessä on syytä korostaa nimenomaan 

sen yhteisöllistä luonnetta. Tietoyhteiskunta ei ole, eikä se voi olla pelkästään 

teknokraattisen kehittelyn tulos. Sen ydin ei ole tietotekniikassa vaan inhimillisessä 

tiedossa ja osaamisessa. Tietoyhteiskuntakehityksen edistyksellisyydestä ei myös-

kään ole yksiselitteisiä ja kaikkien yhteisesti hyväksymiä vastauksia.271 

Yhteiskunnallisella tasolla pidetään tietoteknisten perustaitojen välittämistä kai-

kille kansalaisille tärkeänä, koska modernin tietoyhteiskunnan ammattien nähdään 

vaativan korkeaa teknologista osaamista. Kehityksen uhkana nähdään usein väestön 

yhteiskunnallinen jakautuminen tietotekniikkaa hallitseviin ja sitä hallitsemattomiin. 

Yhteiseksi ymmärrykseksi on muodostunut se, että jos haluaa pärjätä työelämässä, 

on suhtauduttava positiivisesti tietotekniikkaan ja hankittava tietotekniikkataitoja ja 

-koulutusta. Yksilötason kokemuksissa tietotekniikka voi ilmetä asiana, joka "tulee 

annettuna" ja joka täytyy jotenkin arjessa omaksua.272 Tämä yksilön kokemuksel-

lisuuden piirre tulee tarkemmin esille omassa analyysissäni. Tietotekniikan tuloa ei 

juurikaan kyseenalaisteta, sen sijaan pyritään etsimään tarvittavia sopeutumiskei-

noja. 

Kansalaisille tietoyhteiskuntakehitys näyttäytyy moninaisina muutoksina työelä-

mässä. Tähän ilmiöön kuuluvat mm. palvelutuotannon ja informaatioammattien 

sekä laajemminkin tietotyön yleistyminen.273 Tietotyö voidaan ymmärtää monella eri 

tavalla, eikä yleisesti hyväksyttyä tietotyön määritelmää ole. Tutkijat eivät myöskään 

ole halunneet rajata tietotyö-käsitettä koskemaan vain tiettyjä ammattiryhmiä. 

Yleisesti tietotyöhön nähdään sisältyvän tiedon tuottamista, käsittelyä tai välittä-

                                                                                                                                  
jo 1970-luvulta lähtien. Hänen japaninkielinen tietoyhteiskunnaksi käännetty terminsä "johoka shakai" 
otettiin Yhdysvalloissa ja Euroopassa käyttöön 1980-luvun alkupuolella. Hakala 2006, 92-93. Tieto-
yhteiskunnan käsitteiden synnystä sekä tietoyhteiskuntaohjelmista ks. myös Sinikara 2007, 41-44. 

270 Blom - Melin - Pyöriä 2001, 122. Myös Marja Vehviläisen (1997) teoksessa teknologian sosiaali-
nen ulottuvuus on keskeisellä sijalla. Tietoyhteiskunnan oppihistoriallisista lähtökohdista ks. lisää 
Anttiroiko - Aro - Karvonen 2000. 

271 Vuorensyrjä 2000a, 14-15. 

272 Talja 2003, 13; Monk 2002, 52. 

273 Ks. esim. Lintilä - Savolainen - Vuorensyrjä 2000, 45-46. Tietotyön rinnalla voidaan myös käyttää 
käsitteitä tietopainotteinen työ (esim. Lintilä 2000) tai tietointensiivinen työ (esim. Tietointensiivinen 
työ -kärkihanke, Sitra/Työterveyslaitos 2000). 
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mistä sekä tietotekniikan käyttöä. Toisena ulottuvuutena on pidetty sitä, että työhön 

liittyy ainakin jossakin määrin luovuutta ja innovatiivisuutta. Pelkästään työproses-

siin liittyvä tietokone tai päätelaite ei riitä määrittämään tietotyötä. Joissakin am-

mateissa tietokone on lähes täysin liukuhihnaan verrannollinen väline rutiinien 

toistamiseksi tai automatisoidun prosessin valvomiseksi, ilman työhön sisältyvää 

luovaa komponenttia. Tietotekniikan käytön ja luovuuden lisäksi tietotyön kritee-

riksi on määritelty se, ettei työ ole rutiininomaista. Myös tämä kriteeri siis edellyttää 

tietotyöhön kuuluvaksi ideointia ja suunnittelua.274 Pohdin analyysiosuudessa tar-

kemmin tutkimuskohteeni työn luonnetta tietotyön näkökulmasta. 

Tietotyön tekijöiden määrän lisääntyminen 1980-luvulta 2000-luvulle tultaessa 

kuvaa hyvin tutkimukseni sijoittumista ajalliseen kontekstiinsa suomalaisessa yhteis-

kunnassa. Tietotyön lisääntymisen tarkat lukumäärät riippuvat laskentatavasta eli 

lähinnä siitä millainen työ luetaan tietotyöksi. Raimo Blom, Harri Melin ja Pasi 

Pyöriä (2001, 30-31 ja 153) esittävät kirjassaan erään tulkinnan tietotekniikan 

käyttäjämääristä palkkatyössä. Tutkimuksen mukaan vuonna 1988 27 % palkka-

työntekijöistä käytti työssään tietotekniikkaa, joko mikrotietokonetta, työasemaa tai 

tietokonepäätettä. Vuonna 1994 tietotekniikkaa käytti 47 % ja vuonna 2000 jo 69 

%. Vuoden 2000 tietojen mukaan palkkatyöntekijöistä 68 % oli käyttänyt tieto-

tekniikkaa työssään viimeiset 10 vuotta tai tätä vähemmän. 36 % omaksui tietotek-

niikan käyttöön työssään viimeisen viiden vuoden aikana. Valtaosa palkkatyön-

tekijöistä on siis tullut mukaan tietotekniikan käyttöön 1990-luvun kuluessa. Myös 

tilastokeskuksen työolotutkimukset tukevat käsitystä, jonka mukaan muutoksen 

ydin sijoittuu noin 15 vuoden ajanjaksolle 1980-luvun puolivälistä alkaen. Tilasto-

keskuksen mukaan tietotekniikan käyttäjien määrä oli vuonna 1984 vain 17 % 

palkansaajista, kun vuonna 1997 luku oli jo 66 %. Tutkimukseni sijoittuu tähän 

tietotekniikan käyttöönoton ja tietotyön lisääntymisen aikakauteen. Tähän aika-

raamiin sijoitettuna tutkimuskohteessani elokuva-arkistossa tietotekniikan käyt-

töönotto kokoelmien hallintaan vuonna 1987 on alkanut suhteellisen aikaisessa 

vaiheessa verrattuna yleiseen tietotyön teknistymiseen. 

Tutkimuksessani keskeinen tietotekniikka-käsite on alun perin otettu Suomessa 

käyttöön jo 1980-luvulla. Se on ollut yhteisnimitys tietokoneille, tietoliikenteelle ja 

tietojenkäsittelylle sekä niiden käytölle. Tietotekniikka ei ole pelkästään tekniikkaa, 

vaan se muovautuu tekniikan ja ihmisen vuorovaikutussuhteessa. Esimerkiksi tieto-

                                                   
274 Blom - Melin - Pyöriä 2001, 27-28; Pyöriä 2007, 44. Alkuperäisestä tietotyön käsitteestä ja tiedon 
tuotannosta talouden perustana ks. Machlup 1962. Tietotyöstä ja informaatioammateista ks. myös 
Sinikara 2007, 44-45. 
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tekniikan arkipäiväistymisessä on samalla kysymys kulttuurisesta ja sosiaalisesta 

prosessista, jossa teknologian käyttö ja symboliset merkitykset ovat tärkeitä.275 

Tutkimuksen aineistonkeruuvaiheessa vuonna 2003 oli yleisesti käytössä termi 

ATK eli automaattinen tietojenkäsittely. Vielä tätäkin varhaisempia termejä olivat 

esimerkiksi toimistoautomaatio ja konttoritekniikka, jotka saattoivat sisältää muun toi-

mistotekniikan ohella myös sen aikaisen tietotekniikan.276 Myös termi tietoteknologia 

on lähellä tietotekniikka-termiä, ehkä kuitenkin tarkoitukseltaan jopa aavistuksen 

verran tietotekniikkaa laajempana terminä. Tietoteknologia on luettu osaksi tieto-

sektoria, joka kattaa teknologiateollisuuden lisäksi televiestinnän eli erilaiset verkot 

ja sisältöteollisuuden (esim. tietokannat, informaatiopalvelut, audiovisuaaliset tuot-

teet).277 Käytän omassa raportoinnissani pääasiassa tietotekniikka-termiä tai 

ATK:ta, jos se sisältyy aikalaislähteisiin tai jos haastateltavat ovat sitä kerronnassaan 

käyttäneet. Tutkimuksessani tietotekniikka liittyy keskeisesti kokoelmienhallinnan 

tietojärjestelmiin, mutta kerronnasta ei täysin pysty erottamaan pois esimerkiksi toi-

mistojärjestelmiä koskevia kokemuksia. Positiiviset kokemukset ja negaatiot voivat 

kiinnittyä puheessa yleisestikin kaikkiin käytettyihin tietojärjestelmiin. 

3.3.2 Tekniikan kesyyntyminen ja arkipäiväistyminen 

Tietotekniikan arkipäiväistyminen (arkistuminen), kesyyntyminen ja neutralisoitu-

minen ovat olleet meneillään olevia prosesseja tutkimuksen kohteena olevan ajan-

jakson aikana. Arkipäiväistymisessä uudet merkitykset vakiintuvat osaksi yhteisesti 

jaettuja kulttuurisia ja sosiaalisia ymmärryksiä. Tällöin teknologiat vähitellen kesyyn-

tyvät ja juurtuvat uutuuksista luonnolliseksi osaksi arkipäivää ja arkista työntekoa.278 

Mika Pantzarin teos Kuinka teknologia kesytetään (1996) antaa hyvän kuvan 

tekniikan kesyyntymis- ja arkipäiväistymisprosessista. Tekniikan arkipäiväistymisen 

prosesseja tunnetaan hyvin jo informaatioteknologiaa vanhempienkin innovaati-

oiden leviämisen ja kesyyntymisen yhteyksistä (auto, puhelin jne.). Petri Saarikosken 

(2004) määritelmän mukaan tietotekniikkakontekstissa arkipäiväistyminen tarkoittaa 

tietotekniikan leviämistä asiantuntijoiden ja ammattilaisten käsistä tavallisten kansa-

laisten pariin.279 Edellistä määritelmää mukaillen omassa tutkimuksessani tämä tar-

                                                   
275 Saarikoski 2004, 13-14 ja 30. 

276 Esim. Myllyniemi 1985, 21; Impola 1985, 24. 

277 Tietoteknologia-termistä ks. Lintilä - Savolainen - Vuorensyrjä 2000, 43-45. 

278 Uotinen 2005, 49 ja 55. Englanninkielinen termi domestication. Myös termiä kotiutuminen on käytetty. 

279 Pantzar 1996, Saarikoski 2004, 30. 
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koittaa lähinnä tietotekniikan leviämistä asiantuntijoilta tavallisten työntekijöiden 

arkikäyttöön. 

Kesyyntymisen alkuvaiheessa uutuustuotteisiin voi liittyä monenlaisia motiiveja: 

jännityksen kaipuu, halu erottautua muista, muodinmukaisuus, rationaalinen har-

kinta, intohimo, riskinotto tai vaikkapa mielihyvän tavoittelu. Usein leikillä on tär-

keä sija erityisesti kesyyntymisen alkuvaiheessa. Leikkiminen on tie uuden oppimi-

seen ja kulutustottumusten vakiintumiseen. Käyttömotiivit ja käyttämisen tavat 

muuttuvat kuitenkin ajan myötä. Paradoksaalisesti hyödykkeet näyttäisivät muut-

tuvan kokemuksellisesti merkityksettömiksi vallatessa alaa ihmisten elämässä. 

Vastarinnan tai alkuinnostuksen kiihkosta siirrytään kohti välinpitämättömyyttä. 

Uutuustuotteet voivat jäädä kuriositeeteiksi ja hävitä kokonaan tai sitten ne jatkavat 

elämäänsä ja jäsentyvät osaksi sisäistettyä elämäntapaa arjen välttämättömyyksiksi ja 

itsestäänselvyyksiksi. Leluista tulee työkaluja, ylellisyydestä välttämättömyyttä ja 

juhlaobjekteista arkisia hyödykkeitä. Yksittäisessä kotitaloudessa hyödykkeen käyt-

tötavoilla on taipumuksena vakiintua. Vakiintumisen seurauksena ja myös edelly-

tyksenä hyödyke kiinnittyy osaksi yhä suurempaa toiminnallista kokonaisuutta ja 

osaksi elämäntapaa.280 Modernin tekniikan keskellä käymme läpi yhä uudestaan 

edellä kuvattua kesyyntymisen ja arkipäiväistymisen jatkumoa.  

Tutkimuksessani sama uutuustuotteen vakiintumisen ja kiinnittymisen prosessi 

tapahtuu työelämäyhteydessä kuitenkin sillä erolla, että yksityiselämässä tyypilliset 

leikin ja vapaaehtoisuuden ulottuvuudet ovat työelämässä rajatumpia. Käytön va-

kiintuminen voi olla myös ylhäältäpäin ohjautuvaa vakiinnuttamista ja vapaaehtoi-

suuden tilalla ulkoapäin ohjautuvaa pakkoa. 

On tärkeää huomata, että uutuudet eivät ainoastaan tule yksisuuntaisesti osaksi 

arkea, vaan myös arki muuttuu ja alkaa asettaa vaatimuksia uutuuksille. Usein 

yhteiskunnalliset ja sosiaaliset rakenteet muuttuvat kesyyntymisen myötä "vastaan-

ottavaisemmiksi" ja näin myös edistävät tuotteiden ja niiden käyttötapojen vakiin-

tumista. Mikrotason esineiden elämäkerroilla on vastineensa makrotason raken-

teiden ja kulttuurin tasoilla.281 Tämä mikro- ja makrotason kerroksellisuus tulee 

mielestäni hyvin esiin tietotekniikan ja digitaalisuuden tulossa koko yhteiskuntaan ja 

sen vaikutuksissa muistiorganisaatioiden työhön arkisella mikrotasolla. 

Arkipäiväistyminen on hyvin tunnettu ja ehkä jo osin kulunutkin termi tieto-

tekniikan juurtumisen yhteydessä. Mielestäni käsitettä ei kuitenkaan ole syytä hylätä, 

vaan arkipäiväistymisen kokemuksellista puolta erilaisissa arkipäivän tilanteissa on 

hyvä tutkia edelleen. Lisäksi on kiinnostavaa ajatella kesyyntymistä ja arkipäiväis-

                                                   
280 Pantzar 1996, 73-74 ja 129-130. 

281 Pantzar 1996, 130. 
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tymistä syklisenä, aina uudelleen tapahtuvana prosessina uusien innovaatioiden 

saavuttaessa arjen tason. Herää kysymys, toistuvatko uudistumisen syklit myös 

tietoteknistymisessä ja digitalisoitumisessa samanlaisina, mitä aiemmista arkipäiväis-

tymiskokemuksista on opittu ja auttavatko aiemmat sopeutumiskokemukset sopeu-

tumaan seuraaviin uutuuksiin? 

3.3.3 Tietotekniikan tulo arkistotyöhön 

James O'Toolen ja Richard J. Coxin (2006, 82-83) mukaan 1980-luvulla arkistojen 

tietokantoja perustettiin edistämään kokoelmatietoja ja työmenetelmiä koskevan 

tiedon jakamista sekä helpottamaan yhteistyötä eri arkistoyksikköjen välillä. 1990-

luvulle tultaessa tietokannat vakiinnuttivat asemansa osana normaalia arkistotyötä. 

Arkistoammattilaisten yhteistyö muiden informaatioammattilaisten kanssa nousi 

entistä tärkeämmäksi ja samoihin aikoihin alettiin edistää yhteyksien luomista arkis-

ton käyttäjien suuntaan. 

Suomessa vuoden 1984 arkistopäivillä arkistonjohtaja Sirkka Impola kuvaili ar-

kistoammattilaisten hämmennystä alkavan teknistymisen ja erikoistumisen kynnyk-

sellä seuraavasti: 

"Me elämme alallamme tällä hetkellä mieltä hämmentäviä aikoja. Asiakirjojen selailu 
on vaihtumassa näyttöpäätteen tutkimiseen. Enää ei riitä latinan ja vanhojen 
käsialojen tuntemus, tarvitaan uusia kieliä, Apl, Cobol, Basic ym. ovat alamme uusia 
muotisanoja... uusi tekniikka on useimmille meistä vieras ja saamme todella tehdä 
ankarasti työtä pysyäksemme edes jonkinlaisessa tuntumassa kehitykseen... Meidän 
on erikoistuttava, koulutettava itsemme hallitsemaan arkistoalasta jokin tietty sektori, 
jossa yritämme pysyä kärkipaikalla."282 

Samoilla arkistopäivillä Seppo Myllyniemi puhui yhteiskunnan tarvitseman infor-

maation siirtymisestä uudenlaisille tallenteille, kuten esimerkiksi magneettinauhoille. 

Samalla monissa virastoissa ja laitoksissa alkoi syntyä erilaisia rekistereitä ja tieto-

kantoja, joiden tietovarannot tulisi saattaa yhtä hyvin tutkimuksen kuin hallin-

nonkin käyttöön. Myllyniemi ennusti, että "nähtävästi juuri uuden tietotekniikan hyväk-

sikäyttö tulee tutkija- ja tietopalvelulle avaamaan uusia mahdollisuuksia." Käytännön tasolla 

muutosta ilmensi esimerkiksi valtakunnallisen arkistoainesrekisterin suunnittelun 

                                                   
282 Impola 1985, 31-32. 1970-luvulle saakka tietotekniikkaa hyödynsivät lähinnä armeija, valtiolliset 
instituutiot ja laitokset sekä pankit ja suuret kaupalliset yritykset. Työpaikoilla tietokoneet alkoivat 
lisääntyä vähitellen 1950-1970-luvulla. Koti- ja harrastuskäyttöön suunnatuista mikrotietokoneista 
alettiin 1970- ja 1980-luvun taitteessa käyttää nimitystä kotitietokoneet tai kotimikrot. Tosin tieto-
koneet olivat vielä 1980-luvullakin kodeissa hyvin harvinaisia. Saarikoski 2004, 13-16. 
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aloittaminen valtionarkistossa vuonna 1983 sekä samana vuonna valmistunut yleis-

suunnitelma atk-aineistojen säilyttämisestä ja käytöstä valtionarkistossa.283 

Suomalaiset arkistot alkoivat suunnitella ja ottaa käyttöön tietotekniikka 1980-

luvun kuluessa.284 Esimerkiksi Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto ELKA 

aloitti valtakunnallisen arkistotietokannan suunnittelu 1980-luvun puolivälissä. 

Vuosina 1987-88 toteutettiin uuden tietokannan avulla luettelot Suomen yritysarkis-

toista. Erityisaineistojen metatietojen tallentamiseen tarkoitettu rekisteri otettiin 

käyttöön 1990-luvun taitteessa.285 Useat arkistot saivat ensimmäiset tietojärjestelmät 

valmiiksi seuraavina vuosina: Työväen Arkisto 1987, Urheiluarkisto 1988, Turun 

kaupunginarkisto 1991, Ulkoministeriön keskusarkisto 1993 ja Espoon kaupungin-

arkisto 1996.286 Yleisradion tv-arkistossa oltiin tietoteknistymisessä liikkeellä jo 

tätäkin aiemmin eli vuodesta 1977 saakka.287 

3.3.4 Tietoteknistyminen ja digitalisoituminen elokuva-arkiston 
kokoelmienhoidossa 

Tietojärjestelmien historiaa 

Olen jo edellä kuvaillut elokuva-arkistotyöhön kuuluvaa säilyttämisen missiota ja 

viitannut siihen, että työn perimmäisenä tavoitteena on aineistojen käyttöön saatta-

minen. Samaan ajatuskokonaisuuteen kuuluu se, että kokoelmien hallinnan tietojär-

jestelmien ja arkistojen luetteloinnin lopullisena päämääränä on aineistojen ja 

                                                   
283 Myllyniemi 1985, 21-23. 

284 Muihin muistiorganisaatioihin verrattuna arkistojen tietoteknistyminen sijoittuu ajallisesti kirjasto-
jen ja museoiden väliin. Teknilliset, taloustieteelliset ja lääketieteelliset kirjastot alkoivat tarjota kan-
sainvälisten viitetietokantojen palveluita ja kehittää omia tietokantoja jo 1960-luvulla. Varsinaisesti 
kirjastotyön automatisointi alkoi Suomessa 1970-luvulla. Alkuvaiheessa tietojärjestelmiä kehitettiin 
lainaustoiminnan hallintaan. 1980-luvulta 1990-luvun puoliväliin kirjastoissa otettiin paljon käyttöön 
integroituja kirjastojärjestelmiä. 1990-luvun puolivälistä lähtien elektronisten aineistojen lisäänty-
minen ja Internetin yleistyminen aiheuttivat seuraavan muutosaallon kirjastojen toiminnassa. Sinikara 
2007, 18 ja 174-175, 181-184. Yleisten kirjastojen tietoteknistymisestä 1970-1990-luvuilla ks. Saarti 
2009. Tieteellisten kirjastojen automatisointisuunnitelmista keskitetyn kokonaisjärjestelmän suuntaan 
1970-luvulla ks. Mäkinen 1989, 104-106. Ks. myös Tarkiainen 2002, 19. Museoissa tietotekniikan 
käyttö kokoelmienhallinnassa oli vielä 1980-luvulla vähäistä, muutamien yksittäistapausten varassa. 
Museovirastossa tietotekniikkaa alettiin ottaa käyttöön 1980-luvun lopulla. Varsinaisesti museoiden 
tietojärjestelmät yleistyivät vasta 1990-luvulla. Ks. tarkemmin Mäkelä 2005. 

285 Elkan historiaa, www.elka.fi. 

286 Kilkki 1997, 7. 

287 Stolt 1985, 130-131. 
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tietosisältöjen käyttö. Tavoitteeseen pääsy edellyttää toisaalta kokoelmien hallinnan 

välineiden teknistä kehittämistä ja toisaalta tietosisältöjen kuntoon saattamista sekä 

järjestelmän hakuominaisuuksien parantamista. Tietojärjestelmästä puhuttaessa ei 

teknistä kehittämistä voida erottaa irralliseksi saarekkeeksi luetteloinnin ja tieto-

sisältöjen laadun kehittämisestä. 

Myös elokuva-arkiston tietojärjestelmien kuvailu kannatta aloittaa varsinaisesta 

päämäärästään eli kokoelmien ja tietojen käytöstä. Vuonna 1984 laaditussa muisti-

ossa "Tietoaineistojen kehittäminen Suomen elokuva-arkistossa", kuvailtiin sen aikaista 

luettelointia ja tiedonhakua. Käytössä oli lukuisia manuaalisesti rakennettuja kortis-

toja ja luetteloita, joiden ylläpitämiseen liittyi runsaasti rutiinitöitä kuten korttien 

monistamista, aakkostamista, lajittelua jne. Tietojen käyttö hajallaan olevista manu-

aalikortistoista oli varsin vaikeaa. Näihin tutkijapalvelun ja muun yleisöpalvelun 

ongelmiin toivottiin apua teknisestä tietojärjestelmästä.288 Juuri palvelutoimintojen 

helpottaminen oli keskeisesti esillä 1980-luvun tietojärjestelmäsuunnitelmissa. 

Elokuvatutkimus lisääntyi 1980-luvulla. Elokuvaa koskevien tietojen saaminen 

oli kuitenkin hyvin ongelmallista ja tiedot sijaitsivat hajallaan eri luetteloissa. 

Yleisenä piirteenä elokuva-alalla oli, että luetteloiden käyttö oli ulkopuolisille 

rajoitettua ja luettelot oli tarkoitettu lähinnä laitosten oman toiminnan työvälineiksi. 

Luetteloiden tietosisällöissä oli puutteita, esimerkiksi elokuvien sisältötietoja doku-

mentoitiin vain harvoin riittävän tarkasti. Toisaalta tiedonhaun menetelmät olivat 

1980-luvulla alkeellisia ja vain harvoin elokuvia oli luokiteltu tai indeksoitu riittävän 

tarkasti esimerkiksi aiheen tai lajityypin mukaan. Lisäksi elokuva-alan organisaa-

tioiden keskinäinen yhteistyö oli vähäistä ja tietojen keruussa oli päällekkäisyyksiä, 

mutta toisaalta myös aukkoja.289 

Aineistojen käyttöä esti se, että 1980-luvun alkuvuosina elokuva-arkiston luet-

telointi- ja dokumentointityön luonnehdittiin olevan "välittömien käytännön tarpeiden 

sanelemaa" ja sen vuoksi epäsystemaattista ja satunnaista. Tavoitteeksi asetettiin 

dokumentoinnin systematisointi ja suunnitelmallinen toteutus. Päämäärään pääse-

miseksi aineistojen luettelointiin ja järjestämiseen haluttiin selviä periaatteita, joihin 

käytännön työ perustuisi.290 Epäsystemaattisuuden karsimiseksi vuonna 1983 laadit-

                                                   
288 Toiminta- ja taloussuunnitelma 1986-1990, liitteenä oleva muistio. 

289 Suomen elokuva-arkiston atk-projektin yleissuunnitelma, 3-4, SEA:n johtokunnan työvaliokunnan 
pöytäkirjan 4/85 liite. Hyvin samantyyppisiä päällekkäisyyden, keskeneräisyyden, profiloimatto-
muuden ja pirstaleisuuden ongelmia on ollut myös esimerkiksi museoalalla myöhemminkin. Usein 
kokoelmatiedot ovat olleet lähinnä vain museon henkilökunnan ja tutkijoiden käytössä. Huopainen 
1997, 39. 

290 Toimintasuunnitelma 1982, 6. 
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tiin uusia luettelointisääntöjä. Samana vuonna otettiin käyttöön yleinen kymmen-

luokitus (UDK) elokuvien aiheluokitukseen.291 

Samoihin aikoihin luettelointiohjeistuksen tehostamisen kanssa 1980-luvun al-

kuvuosina esitettiin ensimmäisiä visioita tietotekniikan käyttöönotosta. Vuonna 

1981 mainittiin yleiseksi tavoitteeksi se, että arkiston dokumentaatiojärjestelmän 

tulee pohjautua "nykyaikaisen informaatiotekniikan kehitykseen". Hieman täsmenty-

neempiä visioita atk-pohjaisen tietojärjestelmän käyttöönotosta esitettiin vuosille 

1984-1988 kohdistuneessa toimintasuunnitelmassa. Ajankohdan toinen suuri 

innovaatio eli video esiintyi atk:n rinnalla. Tällöin todettiin että: "Tietojen tallennuk-

sessa ja haussa tulee aikanaan ottaa käyttöön atk- ja videomenetelmät." Atk- ja videomene-

telmien käyttöönoton arveltiin huomattavasti edistävän kokoelmien tutkimuksel-

lista ja muuta käyttöä. Vision mukaan uusien tiedontallennus- ja hakumenetelmien 

avulla tutkijat voisivat tutkia kokoelmia itsenäisesti ja arkiston henkilökunta voisi 

vapautua palveluista muihin tehtäviin.292 Näkemys vaikuttaa edistykselliseltä ja 

oikeaan osuneelta ohjenuoralta pitkän tähtäimen visioksi, mutta tavoitteeseen kulu-

vaa aikaa tuskin aikanaan pystyttiin aavistamaan. Myös maininta videomenetelmistä 

jää asiakirjoissa tarkentamatta. Olettaisin sen kuitenkin tarkoittaneen tuolloin 

jonkinlaista tutkijoiden käytössä olevaa videokirjastoa. 

Videomenetelmien ohella toinenkin vuonna 1982 esitetty atk-visio sai odottaa 

varsinaista toteutumistaan 1990-luvun lopulle toisen polven tietojärjestelmään saak-

ka. Vuoden 1982 vision mukaan atk:n käyttöönotto tietojen tallennuksessa, käsitte-

lyssä ja haussa tekee mahdolliseksi eri aineistoja koskevien tietorekisterien kytkemi-

sen toisiinsa niin, että yhdestä rekisteristä voidaan päästä toiseen. Lopullisena 

tavoitteena pidettiin eri tietorekisterien yhdistämistä.293 Ensimmäisen polven tieto-

järjestelmän pahimpana puutteena oli juuri kortistomaisuus, rekisterien yhdistely-

mahdollisuuden puuttuminen ja tietojen hajanaisuus. Näistä järjestelmän piirteistä 

ja käytön ongelmista on paljon kerrontaa haastatteluaineistoissani. 

Käytännössä atk-järjestelmän suunnittelu tuli mahdolliseksi, kun valtiovarainmi-

nisteriö myönsi vuoden 1984 alkupuolella elokuva-arkistolle varoja suunnittelussa 

                                                   
291 Toimintasuunnitelma 1983, 6, 7 ja 9; Toimintasuunnitelma 1984, 7. Samoihin aikoihin elokuva-
arkiston tietohallintoprojektia luotsannut Markus Viljanen visio tulevaisuuden tiedonhallintaa nimen-
omaan sisältöpainotteisesti: "Suunta on ilmeinen: tietokoneiden, tekstinkäsittelylaitteiden ja tiedonhaku-
menetelmien kehittyessä tiedonhaun luonne muuttuu vähitellen keskusteluksi koneen kanssa. Tällöin on tietenkin 
oleellista, mitä tietopankkiin on syötetty ja missä muodossa. Juuri tästä syystä tietojen kerääminen ja luettelointi, 
elokuvien sisällön erittely ja luokitus - tehtävät joihin kone ei kykene - ovat keskeisessä asemassa elokuvien 
tietopankkia rakennettaessa." Viljanen 1983, 38. 

292 Suomen elokuva-arkiston henkilöstöpoliittinen ohjelma, SEA:n työvaliokunnan pöytäkirjan 9/81 
liite; Toiminta- ja taloussuunnitelma 1984-1988, 5-6. 

293 Toiminta- ja taloussuunnitelma 1984-1988, 5. 
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tarvittavien konsulttipalveluiden ostoon.294 Elokuva-arkisto aloitti atk-suunnittelun 

vuonna 1984 valtion tietokonekeskuksen kanssa. Hankkeen työnimenä oli 

"Elokuva-alan Minttu-tietopankin perustaminen". Työnimi viittasi siihen, että tavoitteena 

oli kirjastoalan mallin mukainen valtakunnallinen koko elokuva-alan kattava 

systeemi, eräänlainen kansallinen elokuvan tietopankki, joka palvelisi kaikkien 

elokuva-arkiston toimintojen lisäksi arkiston ulkopuolisia tahoja. Työn edetessä 

kuitenkin todettiin, että atk-suunnittelu tulisi alkuvaiheessaan keskittää ensisijaisesti 

elokuva-arkiston omien kokoelmatietojen tallentamiseen ja hakuominaisuuksien 

kehittämiseen. Kokoelmista valittiin ensimmäiseksi kehityskohteeksi elokuvakoko-

elman eli filmien ja videoiden luettelointi. Elokuvakokoelman valintaa perusteltiin 

sillä, että elokuva-aineisto on arkiston kokoelmien ydin. Toisaalta valintaa puolus-

tettiin sillä, että elokuva-aineistosta oli jo valmiiksi olemassa luettelointia varten 

(manuaalinen) dokumentointijärjestelmä, joka soveltui myös atk-luettelointiin. 

Asiakirjoissa myös mainitaan, että elokuvia oli jo parin vuoden ajan luetteloitu 

manuaalisesti tulevaa atk-järjestelmää silmällä pitäen.295 Tämä kertoo valmistautu-

misesta tietojärjestelmän tuloon. 

Atk-järjestelmän suunnittelu siis kutistui alkuperäisestä ideastaan eli elokuva-alan 

laajasta yhteisestä tietopankista koskemaan vain arkiston elokuva-aineistoja ja pian 

myös logistisia toimintoja eli filmiliikenteen hoitoa. Oheisaineistojen liittämisen 

järjestelmään kaavailtiin tapahtuvan vasta sitten, kun aineiston dokumentointi-

periaatteet olisi suunniteltu ja itse aineisto järjestetty luettelointia varten. Näistä 

toteamuksista voidaan päätellä, että atk-järjestelmän suunnittelussa koettu epävar-

muus johtui osaksi siitä, että kaikilla aineistoilla ei ollut olemassa kunnollista 

manuaalistakaan luettelointijärjestelmää. Sen vuoksi tietojärjestelmän ja luetteloin-

nin periaatteiden kehittäminen olivat vahvasti sidoksissa toisiinsa.296 

                                                   
294 Toimintasuunnitelma 1984, 7; SEA:n johtokunnan pöytäkirja 3/84, ilmoitusasiat. Myönnetty sum-
ma 45.000 mk. Vuonna 1984 laaditussa vuoteen 1985 kohdistuneessa valtion tulo- ja menoarvio-
esityksessä on ensimmäisen kerran maininta atk-laitteista muille laite- ja kalustohankinnoille tarkoi-
tetun momentin yhteydessä. 

295 Toiminta- ja taloussuunnitelma 1986-1990, 6; Toimintasuunnitelma 1985, 1 ja liite "SEA:n atk-
projektin tavoitteista ja tämänhetkisestä tilasta". Elokuva-arkiston tietojärjestelmä jouduttiin alusta alkaen 
räätälöimään yhdelle laitokselle sopivaksi. Tämä poikkeaa esim. kirjastoista, joissa oli mahdollista 
kehittää järjestelmiä verkostomaisesti. Ks. esim. Sinikara 2007, 18. Museoalalla oli jo 1960-luvun 
lopulta lähtien tuotu esille tavoitteita ja suunnitelmia yhteisen ATK-järjestelmän luomiseksi, mutta 
kehitys kuitenkin johti laajaan kirjoon erilaisia paikallisia järjestelmiä. Ks. tarkemmin Mäkelä 2005. 

296 Kirjaston kokoelmia ei alkuperäisen vision mukaan aiottu ollenkaan liittää elokuva-arkiston tieto-
järjestelmään, vaan osaksi tieteellisten kirjastojen tietokantaa. Julkaisutoiminnan tarvitsemat laitteistot 
ja ohjelmistot miellettiin omaksi kokonaisuudekseen ja niiden käyttöönoton katsottiin edellyttävän 
neuvotteluja valtion painatuskeskuksen kanssa. Myös talouden ja hallinnon atk-järjestelmästä kaavail-
tiin laadittavan myöhemmin erillinen esitys. Lisäksi suunnitelmissa oli esillä järjestelmän käyttäminen 



122 
 

Vuosina 1984-85 toteutettu yhteistyö valtion tietokonekeskuksen kanssa ei joh-

tanut suunnittelua pidemmälle, vaan valinta kallistui hieman odottamattomaan 

suuntaan. Loppuvuodesta 1985 Imatran Voiman atk-osasto rakensi tietokannan 

elokuva-arkiston aineistoja varten ja suoritti ohjelmiston testauksen. Seuraavan 

vuoden aikana laadittiin tarjouspyynnöt laitehankintoja varten ja loppuvuodesta 

1986 tehtiin lopulliset päätökset laite- ja ohjelmistohankinnoista.297 

Elokuvat ja muut elokuva-aineistot luetteloitiin manuaalisesti siihen saakka, 

kunnes ensimmäinen atk-pohjainen tietojärjestelmä eli Minisis-tietokanta, tieto-

koneena HP3000 otettiin käyttöön vuonna 1987.298 Vuonna 1988 käytössä oli 12 

näyttöpäätettä, joten kaikkien työpöydälle saakka tietojärjestelmäyhteys ei alku-

vaiheessaan ylettynyt.299 Tällöin käytössä olivat filmografinen, tekninen, talletus-, 

sisältö-, valokuva- ja käsikirjoitustiedosto. Filmografinen tiedosto oli modeemi-

yhteydellä yhteiskäytössä valtion elokuvatarkastamon kanssa, joka syötti tiedot 

tarkastetuista ja ilmoitetuista elokuvista.300 Jotain siis kuitenkin jäi jäljelle alkuperäi-

sestä ajatuksesta elokuva-alan yhteisestä tietojärjestelmästä. 

Ensimmäisen polven tietojärjestelmän käyttöönoton jälkeen kokoelmien luette-

lointia jatkettiin "laaditun atk-suunnitelman mukaisesti".301 Ensimmäistä järjestelmäver-

siota kehitettiin mahdollisuuksien rajoissa edelleen, kunnes vuonna 1995 osana 

laajempaa tietohallintokartoitusta aloitettiin tietojärjestelmän kokonaisuudistuksen 

suunnittelu. Uusi ns. toisen polven tietojärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 

1998.302 Vanhasta järjestelmästä konvertoitujen tietojen korjailu, yhdistely ja 

yhdenmukaistaminen teetti runsaasti työtä ennen tietojärjestelmän uusimista ja 

varsinkin konversion jälkeen. Monilta osin järjestelmän kehittäminen jatkui vielä 

seuraavinakin vuosina.303 Haastatteluaineistoissa on paljon kerrontaa siirtymisestä 

                                                                                                                                  
esimerkiksi tuottajarekisterin ja oikeuksienhaltijarekisterin ylläpitoon. "SEA:n atk-projektin tavoitteista ja 
tämänhetkisestä tilasta", Toimintasuunnitelma 1985, liite; Toiminta- ja taloussuunnitelma 1990-1994, 
19. 

297 SEA:n johtokunnan pöytäkirja 6/86. Hyväksyttiin Hewlwtt-Packardin tarjous laitteistosta, järjes-
telmäsuunnittelijaksi valittiin Suomen Tietoteekki Oy ja Minisis-ohjelmiston toimittajaksi Oy Libro 
Software Ab. 

298 SEA:n johtokunnan pöytäkirja 6/87; IL 28.5.1987; Hewlett-Packard uutiset 3/87; Toiminta- ja 
taloussuunnitelma 1990-1994, 19; Peltola 2002. Minisis oli alunperin Kanadassa, erityisesti kirjastojen 
ja arkistojen tarpeisiin kehitetty tietokantaohjelmisto. 

299 Tietojärjestelmän alkuaikoina elokuva-arkistossa oli noin 30 työntekijää. 

300 Toiminta- ja taloussuunnitelma 1990-1994, 5 ja 19. Lausunto julkisen hallinnon palveluverkosta 
6.6.1989, SEA:n johtokunnan esityslistan 3/89 liite. 

301 Toiminta- ja taloussuunnitelma 1992-1995 sekä vuoden 1992 tulo- ja menoarvioesitys, s. 2. 

302 Peltola 2002. 

303 Tulosraportti 1997, 2; Suomen elokuva-arkiston vuosikertomus 1999, 11; Suomen elokuva-arkis-
ton vuosikertomus 2000, 8; Suomen elokuva-arkiston vuosikertomus 2001, 7. 
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tietojärjestelmästä toiseen sekä uuden tietorakenteeltaan aiempaa yhtenäisemmän 

tietojärjestelmän eduista. 

Digitalisoitumisen alkuvaiheet 

1960-luvun jälkeen audiovisuaalisen kulttuurin alalla on tapahtunut suuria muutok-

sia. Eräissä yhteyksissä 1970- ja 1980-lukujen tapahtumat on rinnastettu 1800-luvun 

lopun käänteeseen, jolloin mekaaniset jäljentämismenetelmät muuttivat merkittä-

västi kulttuurin luonnetta. Myöhemmin videonauhuri, telekommunikaatio ja tieto-

koneet ovat muuttaneet ympäristöämme perusteellisesti. Audiovisuaalisen kulttuu-

rin alueella aikaa ennen televisiota on kutsuttu optisen viestinnän ajaksi. Television 

seurauksena optiikka on pitkälti korvautunut sähköisellä viestinnällä. Viimeisimpänä 

muutoksena on ollut siirtyminen digitaalisen viestinnän aika.304 

Digitalisoituminen koskettaa arkistoja kahdelta eri suunnalta eli tuomalla kokoel-

miin alkujaan digitaalisia aineistoja ja mahdollistamalla olemassa olevien kokoelmi-

en digitoinnin. Samalla aiemmat työprosessit muuttuvat. Alkuvaiheen epävarmuus 

uusista työprosesseista sekä työprosessien monimutkaisuus olivat vielä vuonna 

2003 hyvin nähtävillä kerronta-aineistoissa. Digitalisoitumisen arkipäiväistyminen 

oli vasta alkuvaiheessaan. 2000-luvun alussa digitaalitekniikka kehittyi kovaa vauh-

tia, mutta digitaalisuudesta puhuttiin vuonna 2003 tehdyissä haastatteluissa vielä 

suhteellisen vähän. 

Digitaalisuudesta tulevaisuuden visiona alkoi elokuva-arkiston asiakirjoissa esiin-

tyä mainintoja jo 1990-luvun puolivälin jälkeen nimenomaan aineistojen digitoinnin 

näkökulmasta.305 Vuonna 1996 elokuva-arkisto antoi lausunnon opetusministeriön 

asiantuntijaryhmän laatimaan tietoyhteiskuntaa käsittelevään raporttiin. Lausunnon 

mukaan elokuva-arkisto tutkii digitoinnin mahdollisuuksia aineiston säilytyksessä, 

tutkimuksessa ja arkistoinnissa. Samassa yhteydessä kuitenkin muistutettiin siitä, 

että pienillä arkistoilla ei ole resursseja kyseiseen toimintaan, varsinkin kun huomat-

tava osa maailman nitraattifilmikokoelmista oli edelleen pelastamatta. Nitraattifil-

mien pelastamisen keskeneräisyyttä pidettiin elokuva-arkistoinnin keskeisimpänä 

ongelmana. Lausunnon mukaan Suomen elokuva-arkisto piti digitaalista tekniikkaa 

merkittävänä uutena mahdollisuutena, jota tulisi käyttää filmien restauroinnin lisäksi 

myös valokuviin, julisteisiin, lehtileikkeisiin yms. Lausunnossa kuitenkin muistutet-

tiin painokkaasti, että digitoinnin ei pitäisi tapahtua nitraattifilmien pelastamisen 

                                                   
304 Kallioniemi - Salmi 1995, 180. 

305 Esim. Helsingin Sanomat 27.8.1996. 
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kustannuksella ja tekniikan hankkimiseen ja ammattitaitoiseen henkilöstöön tulisi 

myöntää tarvittavia lisäresursseja.306 

Edelleen vuoden 1997 vuosikertomuksessa painotettiin valmistautumista digi-

taalitekniikan tuloon. Ongelmaksi kuitenkin todettiin filmien digitaalisen restauroin-

titekniikan kalleus sekä valokuvien ja julisteiden digitoinnissa aineistojen valtava 

määrä. Oheisaineistojen digitointi muuttui kuitenkin jo melko pian 1990-luvun lop-

puvuosina aktiiviseksi toiminnaksi.307 

3.4 Muistifunktiot ja koulutus 

F. Gerald Ham (1993, 3) on todennut, että keräilijän mentaliteetti ei enää riitä vas-

taamaan arkistojen moderneihin ammatillisiin vaatimuksiin. Muistiorganisaatioiden 

ammattilaisille keräilyidean riittämättömyys on jo nykypäivänä itsestään selvyys. 

Ammatillisiin haasteisiin on vastattu ja asiakirja-arkistojen formaalilla koulutuksella 

on pitkät perinteet. Esimerkiksi Englannissa säännönmukainen koulutus aloitettiin 

jo 1940-luvun loppupuolella. Koulutusta järjestettiin yliopistojen yhteydessä, mutta 

se sai kuitenkin tukea arkisto-organisaatioilta. Ylemmän asteen arkistokoulutus 

alkoi kehittyä 1960-luvun puolivälistä lähtien ja arkistoille suunnattua tietoteknistä 

opetusta alettiin tarjota 1970-luvun alusta lähtien.308 

Suomessa arkistokoulutuksen voidaan katsoa alkaneen varsinaisesti syksyllä 

1969, jolloin valtionarkistossa järjestettiin ensimmäinen viikon pituinen arkiston-

hoitokurssi. Saman vuoden keväällä valtionarkisto oli jo tehnyt päätöksen erityises-

tä alemmasta arkistotutkinnosta309. Arkistokoulutus vakiinnutti nopeasti asemansa 

yleisarkistojen ammatillisena peruskoulutuksena ja tarpeen lisääntyessä arkistonhoi-

tokursseja ryhdyttiin järjestämään myös maakunta-arkistoissa.310 Arkistokoulutuk-

sen tueksi alettiin viimeistään 1980-luvulla kaivata arkistoteoreettista tutkimusta. 

                                                   
306 "Lausunto opetusministeriön asiantuntijaryhmän raportista Kulttuurinen tietoyhteiskunta - strategiset perusteet ja 
lähtökohdat", 15.4.1996, SEA:n johtokunnan kokouksen esityslistan 2/96 liite. 

307 Suomen elokuva-arkiston vuosikertomus 1997, 3; "LEIKE - Lehtileikkeiden digitalisointiprojekti", 
SEA:n johtokunnan kokouksen esityslistan 1/98 liite; Suomen elokuva-arkiston vuosikertomus 1999, 
9; Suomen elokuva-arkiston vuosikertomus 2001, 6. 

308 Shepherd 2009, 172-185 ja 218. Arkistollisesta koulutuksesta ks. lisää esim. Duchein 1992; Lybeck 
2003; Uhde 2006; Eastwood 2006. Duchein käsittelee arkistoihin liittyvän koulutuksen varhais-
vaiheita. Lybeck esittelee Pohjoismaiden ja Uhde Keski-Euroopan arkistokoulutusta. Eastwood poh-
tii mm. teorian ja käytännön suhdetta arkistokoulutuksessa. 

309 6.11.1978 alkaen arkistonhoitotutkinto. 

310 Myllyniemi 1985, 19. 
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Seppo Myllyniemen (1985, 20) mukaan "eräitä merkkejä tällaisen harrastuksen viriämi-

sestä onkin jo nähtävissä." 

Vertailukohtana muista muistiorganisaatioista voidaan mainita, että kirjastojen 

henkilökunnalle laadittiin 1960-1970-luvuilla arkistoja tiukemmat muodolliset päte-

vyysvaatimukset. Kirjastoammatista tuli tätä kautta eräänlainen suljettu ura, eikä 

kirjastoilla ollut mahdollisuutta rekrytoida muulla tavoin pätevöitynyttä henkilöstöä. 

Suomessa tätä kehitystä vauhditti vuonna 1971 Tampereen yliopiston yhteiskun-

tatieteelliseen tiedekuntaan perustettu kirjastotieteen ja informatiikan oppiala, jonne 

alan akateeminen koulutus keskittyi. Kuten Kaisa Sinikara (2007) toteaa, yliopisto-

koulutuksen käynnistyminen vahvisti kirjastotyötä ammatillisena urana. Vaikka 

kirjastotyön käytännöt sinänsä olisi mahdollista oppia työssä, ei laajempaa näke-

mystä, historiaa ja tutkimukseen pohjautuvaa viitekehystä voida oppia muutoin 

kuin yliopisto-opintojen kautta. 311 Myös museoalan koulutuksen kehittyminen si-

joittuu samoihin aikoihin eli 1960-1980-luvuille. Tällöin museologia nousi yliopis-

tolliseksi oppiaineeksi ja konservaattoreiden koulutus aloitettiin.312 

Elokuva-arkistotyön oppimispolku on perinteisesti kulkenut käytännön työn 

kautta varsinaisen koulutusjärjestelmän puuttuessa. Pieni erityisorganisaatio pystyy 

pääsemään hyviin tuloksiin työssään ilman muodollista koulutusjärjestelmää. Tämä 

luo kuitenkin mielenkiintoisen pohjan tarkastella työssä henkilöltä toiselle tapah-

tuvaa tiedon siirtymistä sekä ns. hiljaista tietoa. 

Asiakirjalähteistä ilmenee, että elokuva-arkistossa painotettiin 1980-luvulla työn 

ammattimaistumisen vuoksi henkilöstörakenteen vakiinnuttamista. Esteenä ammat-

titaidon pitkäjänteiselle kehittämiselle pidettiin tilapäistyövoiman käyttöä. Tilapäistä 

henkilökuntaa jouduttiin käyttämään, vaikka sitä ei millään muodoin pidetty jär-

kevänä. Tilanteen parantamiseksi ehdotettiin pysyväisluontoisia tehtäviä tekevän 

väliaikaisen aputyövoiman siirtämistä vakinaisiin työsuhteisiin. Vakinaistamista pe-

rusteltiin sillä, että elokuva-arkistotoiminnan vaatimaa ainutlaatuista ammattitaitoa 

on myös tulevaisuudessa oltava pysyvästi arkiston käytössä. Samassa yhteydessä 

korostettiin laitoksen sisäisen koulutuksen merkitystä.313 Päämäärää tukemaan to-

teutettiin vuonna 1982 elokuva-arkiston oma henkilökunnan koulutusprojekti, jossa 

arkiston henkilökunta yhdessä asiantuntijoiksi kutsuttujen arkisto- ja museoalan 

ammattilaisten kanssa pohti elokuva-arkistoinnin keskeisiä ongelmia. Projektin anti 

                                                   
311 Sinikara 2007, 12, 36, 90 ja 95. Kirjasto-opin juurista ja kirjastonhoitajien koulutuksen alkuvaiheis-
ta ks. Vakkari 1992. Yleisten kirjastojen kirjastonhoitajien ammattitaidon kehittämisen alkuvaiheista 
Suomessa 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa ks. Vatanen 2002. 

312 Palviainen 2010, 325. Museologiasta Suomessa ks. tarkemmin Vilkuna 2010. 

313 Tulo- ja menoarvioesitys vuodelle 1981, 1-2. 
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ei täysin vastannut odotuksia, syyksi mainittiin esimerkiksi aiheiden liiallinen moni-

naisuus. Tilaisuuksien sarjan positiivisena puolena nähtiin kuitenkin se, että projekti 

auttoi konkreettisesti hahmottamaan elokuva-arkiston toiminnan kokonaisuutta.314 

Ammattitaidon kehittämisen lisäksi nähtiin tärkeänä kehittää henkilöstöpolitiikkaa, 

organisaatiota ja henkilökohtaisia toimenkuvia.315 

                                                   
314 Toimintasuunnitelma 1983, 1. Toimintasuunnitelma 1984, 1. 

315 Toimintasuunnitelma 1985, 2. 
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4 Kerronta-aineiston analyysi ja tulkinta 

Olen edellä esitellyt tutkimuskohteen historiaa sekä toimintaympäristön kontekste-

ja. Seuraavissa luvuissa siirryn kuvailemaan, analysoimaan ja tulkitsemaan haastat-

teluaineistojen kerrontaa. Kerronta-aineiston empiirinen analyysi jatkaa muutoksen 

käsittelyä ja vastausten etsimistä kysymykseen arkistotyön muuttumisesta. Edellistä 

kysymystä enemmän kerronta-aineiston analyysi antaa kuitenkin vastauksia toiseen 

tutkimuskysymykseen muutoksen kokemisesta. 

Analysoin aluksi tutkimuksen kolmea keskeistä teemaa arkistomassoja, tieto-

teknistymistä ja profession ja asiantuntijuuden muutoksia, jonka jälkeen siirryn 

analysoimaan yleisemmällä tasolla muutoksen ja jatkuvuuden dynamiikkaa ja sopeu-

tumisen strategioita. Käsittelen kuitenkin näitä ennen lyhyesti erilaisia kokonais-

kerronnan tapoja. Katsaus on mielestäni aiheellinen, koska viittaan analyysin ede-

tessä aika ajoin kerrontaan kokonaisuudessaan ja kerronnan tyylipiirteisiin. Katsaus 

auttaa ymmärtämään kerronta-aineistojen luonnetta, esimerkiksi kerronnan kollek-

tiivisuutta. Lisäksi kerronnasta on mahdollista löytää kokonaisuuksia, jotka muistut-

tavat dokumenteista hahmottuvia historiallisia kausia.316 

4.1 Muutosta ja vakautta kuvaavien kerrontatapojen vuorottelu 

Erilaiset puhetta tai kirjoitusta sisältävät muisteluaineistot voivat olla sekä tutki-

muksen kohteina että lähdeaineistoina.317 Omassa tutkimuksessani puhuttu litteroi-

tu narratiivinen aineisto on pääosin tutkimuksen lähdeaineistona nimenomaan 

kokemuskerronnan muodossa. En kuitenkaan täysin rajaa pois erilaisten kerronnan 

tapojen tarkastelua, vaan huomioin niitä tutkimusraportissa muun analyysin ohessa. 

Haastatteluaineistojen kerronnassa on mukana kollektiivisia piirteitä, läheskään 

aina ei kerrota omista töistä tai omista kokemuksista. Tämä kertoo työyhteisön 

yhteisestä perinteestä ja toiminnan verkostomaisuudesta: kollegan työ vaikuttaa 

omaan työhön ja siksi kerrotaan hänenkin työstä ja ongelmista. Kerronnan kollek-

tiivisuutta tai omakohtaisuutta on toisinaan vaikea erottaa puheesta. 

                                                   
316 Ks. taulukko 4: Muutoksen ja vakauden kausia. 

317 Ukkonen 2000, 15. Narratiivisesta tutkimuksesta yleisesti ks. Heikkinen 2007. 
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Kollektiivisuuden lisäksi kerronnasta on mahdollista löytää stereotyyppisiä nar-

ratiiveja, kielikuvia ja mielikuvia. Voidaan esimerkiksi puhua aineistojen metsästä-

misestä ja haalimisesta tai niiden saamisesta turvaan sekä hankintaan liittyvästä 

lähetystyöstä. Myös arkistoihin ja museoihin usein liitetyt pölyisten vinttien ja 

kellareiden mielikuvat ovat kerronnassa mukana. Näille on tosin myös olemassa 

vankka todellisuuspohja, eivätkä ne läheskään aina ole pelkkiä mielikuvia. 

Haastatteluaineistoista on mahdollista havaita esimerkiksi kehittämis-, taistelu- ja 

siirtymäkerrontamuotoja, jotka tuovat esille joko hitaasti etenevää tai huomattavan 

nopeaa muutosta. Vakauskerronta puolestaan kuvaa erilaisten muutoskausien väliin 

jäävää hitaamman tai vaikeasti havaittavan muutoksen aikaa. Lisäksi aineistoissa on 

menneen ajan nostalgista muistelua, eräänlaista nostalgiakerrontaa. 

Kehittämistä koskeva kerronta painottuu eniten tekniikan alueelle, erityisesti 

tietotekniikan käyttöönottoon ja tietojärjestelmien uudempien sukupolvien sekä 

digitaalisuuden tuloon. Myös toiminnot kokonaisuudessaan, niiden laajeneminen ja 

työprosessit ovat kehittämiskerronnan kohteena. 

Taistelu- ja siirtymäkerronta kuvaa kokemuksia tavanomaista kehittämistä 

merkittävimmistä tai nopeammista muutoksista organisaatiossa tai toiminnassa. 

Joiltakin osin voidaan jopa puhua kumouskerronnasta. Esimerkiksi valtiollistami-

sesta on aineistossa kahdenlaista kerrontaa: tapahtuma on koettu joko merkittävänä 

taitekohtana (kumouksena) tai toisaalta aikana, jonka jälkeen perusasiat jatkuivat 

kuten yksityisen yhdistyksen aikana, vaikka organisaatiossa tapahtuikin muutoksia 

(eräänlainen siirtymä). Taistelukerronta kohdistuu pääasiassa resursseihin, erityisesti 

tiloihin ja henkilöstöresursseihin. Siirtymäkerrontaa on eniten muutoista sekä siirty-

missä tietojärjestelmistä toiseen. Kumoukseen, taisteluun ja siirtymään liittyy aina 

muutosta ja kokemuksellisuutta. 

Vakauskerronta on joiltakin osin lähellä kerrontaa, jossa käsitellään muuttumat-

tomuutta. Tosin vakaus ja muuttumattomuuskin ovat aina jollakin tapaa kausiluon-

teisia. Kumouksesta voidaan laskeutua vakauden aikaan tai vakauskausi voi katketa 

nopeaan kumoukseen tai hitaampaan kehityksen kauteen. Elokuva-arkistotyössä 

elokuvien pelastaminen ja muut aineistojen säilyttämistehtävät luovat jatkuvana 

toimintana eräänlaisen punaisen langan ja päämäärän kaikelle muulle toiminnalle ja 

tarjoavat muutoksenkin keskellä vakautta ja jatkuvuutta työhön. Kyseessä ei kuiten-

kaan ole muuttumattomuus, sillä elokuvan fyysiseen pelastamiseen liittyvät tekniikat 

ovat olleet voimakkaan kehitystyön kohteena erityisesti digitalisoitumisen myötä. 

Nostalgiakerronnassa puolestaan muistellaan esimerkiksi aiempaa työn rauhallista 

luonnetta tai työntekijöiden yhteisöllisyyttä. 
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Kerronnassa tulee esille, että kehitystä on arjessa vaikea huomata. Työarki näyt-

täytyy vakaana ja muuttumattomana, vaikka hidasta kehitystä tapahtuu koko ajan. 

Vain tarkastelemalla riittävän pitkiä ajanjaksoja, muutoksen määrä ja luonne saa-

daan selvästi esille. Eräs tutkimustani motivoiva tekijä on paljastaa muutosta, joka 

arkitasolla jää huomaamatta ja muutoksen merkitykset analysoimatta. 

4.2 Arkistomassat 

Arkistomassoihin liittyvissä todellisissa ja koetuissa muutoksissa on sekä aineistoja 

että työprosesseja koskevia muutoksia. Käsittelen tässä luvussa ensin aineistomuu-

toksia ja aineistojen kertymistapoja elokuva-arkiston toimintaympäristössä. Seuraa-

vissa luvuissa keskityn työprosessimuutoksiin eli siihen kuinka arkistomassat ovat 

vaikuttaneet työn tekemiseen arkitasolla ja minkälaisia keinoja aineistojen arvon-

määrityksessä ja työn priorisoinneissa on käytetty. 

 Tutkimusajankohtana audiovisuaalisten aineistojen luonne oli juuri alkanut 

muuttua digitalisoitumisen myötä. Suurin osa sekä vanhoista elokuva-arkiston ko-

koelmissa jo olevista että uusista saapuvista aineistoista oli kuitenkin vielä perin-

teistä analogista aineistoa. Massanäkökulmasta mielenkiintoinen ilmiö on se, että 

digitalisoitumisen ja toimintaympäristön muutosten vuoksi jotkin aineistoryhmät 

olivat jopa vähentyneet.  

Suuriin arkistoaineistomääriin liittyy aina erilaisia arvottamisen, priorisoinnin, 

valinnan ja aineistojen poistamisen työprosesseja. Tutkimusaineistossa tulee esille 

työntekijöiden kerronnan kautta kokemuksia analogisten ja digitaalisten aineistojen 

hankintavaiheen ennakkovalinnasta ja jälkikäteen tehtävästä seulonnasta. Aineisto-

massojen seurauksena työntekijät ovat joutuneet pohtimaan työprosesseja, työn 

tekemisen järjestystä ja nopeutta, kulloistenkin valintojen myöhempiä seurauksia ja 

lopulta myös työn laatua. 

Arkistomassoja koskeva analyysi sisältää kokemusten luokittelua eri työntekijä-

sukupolvien mukaan. 1970- ja 1980-luvuilla työnsä aloittaneilla on henkilökohtai-

sesti kokemuksia ajasta, jolloin aineistoja oli vähän sekä siitä millaisia käytännön 

seurauksia 1980-luvun lopun suurista talletuksista aiheutui. 1990-luvulla tulleet 

työntekijät tuntevat suurten talletusten ajanjakson lähinnä vain muiden kerronnan 

kautta. 

Aineistomassat on helppo nähdään vain negatiiviselta kannalta. Massoista ei kui-

tenkaan koidu pelkästään haittaa ja vaivaa vaan niillä on myös erilaisia positiivisia 

vaikutuksia. Laajat kokoelmat nostavat arkiston arvoa ja niistä on hyötyä sekä ulko-
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puolisille asiakkaille että aineistojen käyttäjille oman organisaation sisällä. Jos tarvit-

tava aineisto esimerkiksi esityssarjojen kokoamiseen löytyy omista kokoelmista, on 

sen käyttö paljon helpompaa ja halvempaa kuin aineiston hankkiminen muualta. 

Samalla omien kokoelmien käyttöaste kohoaa ja niiden käyttö monipuolistuu. 

Arkistointitehtävissä työskentelevien kannalta positiivista voi olla se, että uudet ja 

erilaiset aineistot tuovat vaihtelua työhön. Arkistomassojen mukana tulevat erikoi-

suudet ja "helmet" voivat olla mielenkiintoisia ja osaltaan motivoida työssä eteen-

päin. 

"...varastot täyttyy talletuksista ja onhan meillä tietysti näitä talletuksen purkajia 
muitakin kuin minä tässä. Mutta töitä kyllä riittää, onhan se positiivista sekin... että 
kyllähän sieltä helmiä löytyy sitten... kun huomaa että tietokoneella ei materiaalia 
löydy, et nyt tuli ensimmäinen siihenkin... et tällaset (on) ihan kivoja." (H3, 5-6) 

4.2.1 Aineistojen kertyminen 

Arkistojen ja museoiden toiminnan varhaisvaiheessa kartutetaan kokoelman perus-

taa. Samalla toimintaa pyritään tekemään ulospäin näkyväksi, jotta organisaation 

olemassaolon tärkeyttä voidaan korostaa. Myös elokuva-arkiston toiminnan alku-

vaiheessa lähdettiin keräämään arkiston peruskokoelmaa. Neuvottelu ja suostuttelu 

olivat ainoat hankinnan keinot. Voimakkaana nopeaan hankintaan motivoivana 

tekijänä oli se, että filmit tuhottiin ellei "menty väliin". Toiminnan alkuajoista lähtien 

yhteydenpitoa elokuva-alan toimijoihin, tallettajiin ja lahjoittajiin on pidetty tärke-

änä. Henkilökohtaisten kontaktien ansiosta asioiden hoitamista jatkossa on pidetty 

kaikin puolin helpompana. Tunnetuksi tekemisen yhteydessä puhutaan myös ylei-

sellä tasolla "kentän kasvattamisesta arkistotietoisuuteen".318 

Kokoelmienmuodostuksen historia tulee aineistossani selkeästi esille arkiston 

vanhimpien työntekijöiden kerronnassa. Alkuun kaikkien aineistojen keruu tapahtui 

täysin vapaaehtoiselta pohjalta, eikä elokuva-arkiston valtiollistaminen 1979 ja 

elokuvien arkistointilain tulo vuonna 1984 ratkaisseet täysin aineistojen saatavuutta. 

Alkuvaiheen kokoelmien kartuttamisessa aktiivisuus ja "kaikkiruokaisuus" olivat 

leimallista. Arkistotietoisuuteen kasvattavan yleisen tiedottamisen ohella toimintaa 

leimasi henkilökohtaisuus, oikeiden ihmisten tunteminen, kontaktit ja suhde "kent-

tään" sekä arkiston hyvä maine ja luotettavuus. Lisäksi kerronnassa tuodaan esille 

tarinoita, jotka muistuttavat taistelua aineistojen saamiseksi. Toimittaessa kullois-

                                                   
318 Elokuvien keräilytoiminnan ja arkistoinnin kansainvälisistä alkuvaiheista sekä filmien tarkoituksel-
lisesta tuhoamisesta ks. Houston 1994/1997. 
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tenkin niukkojen resurssien mukaan työ oli aluksi hidasta ja osin harrastajamaista, 

mutta toisaalta muistetaan myös asiaan liittyvä suuri innostuneisuus. Aineistojen 

hankinnasta puuttui systemaattisuus ja jatkuvuus ja useat haastateltavat mainitse-

vatkin hankinnan lopputuloksen satunnaisuuden. 

"...niin miksei niitä oo otettu talteen? No ei ole tiedetty, ei ole ollut resursseja, ei ole 
ehtinyt, ei ole sitä, ei ole tätä ja nää on kuitenkin monelle yhdenlaista kauppatavaraa 
- ja tota se on sattumanvaraista." (H22, 12) 

Myös 1980-luvulla työnsä aloittaneet puhuvat siitä, että aineistojen hankinta vaati ja 

vaatii edelleenkin aktiivisuutta. Lakisääteisyyden myötä alettiin myös puhua niin 

sanotusta karhunnasta tarkoittaen aineistoja, joita ei velvollisuudesta huolimatta ole 

arkistolle luovutettu. Karhunta oli luonteeltaan talletusvelvollisuudesta muistutta-

mista. Yksittäisten av-tuotteiden karhuaminen oli hidasta, mutta tarvittaessa sitäkin 

tehtiin. 

Erityisesti 1980-luvulta, mutta myös myöhemmältä ajalta muistetaan talletus-

tapahtumien yllätyksellisyys. Kerrotaan, kuinka aineistoja "putkahti" vaikka niiden 

saapumista ei tiedetty odottaa. Tyypillisesti yllättäviä ja nopeaa reagointia vaativia 

talletuksia on saapunut esimerkiksi elokuva-alan yhtiöiden muuttojen, lopettamisten 

ja konkurssien yhteydessä. Usein aineistojen tilaa luonnehditaan sekavaksi, mutta 

toisaalta ymmärretään että kiiretilanteessa on vain toimittava, eikä tallettajalta voida 

vaatia aineistojen siistiä järjestystä ja aineistoluetteloita. Kerronnassa muistellaan 

kokonaisia ajanjaksoja, jolloin ei ole voitu toteuttaa ihanteellista hankintaprosessia, 

vaan tavoitteena oli saada aineistot arkistoon ja tutkia sisältöjä tarkemmin vasta 

jälkikäteen. 

"...kyllähän niitä hirveen aktiivisesti haettiin ja haalittiin ja hankittiin, että filmiyh-
tiöitä meni nurin ja niitä kokoelmia tiedettiin olevan siellä, täällä ja tuolla ja tiedettiin, 
että jos ei niitä aktiivisesti olla hakemassa, niin ne häviää ja sitten aika sekalaisessa 
tilassa olevia kokoelmia otettiin, se oli vaan pakko. Tarrattiin jokaiseen... ei semmoi-
selta filmiyhtiöltä jälkeen jääneeltä voinut vaatia lähetysluetteloa  – sieltä tuli kahvi-
pannua ja patalappua – sellaisia tuli aika paljon, järjestäminen varmaan oli hirveen 
hankalaa." (H30, 5) 

1980-90-lukujen vaihteen jälkeen aineistojen saapuminen on muuttunut yhä enem-

män automaattiseksi, vaatien kuitenkin edelleenkin ajoittaista yhteydenottoa tallet-

tajiin. Kerronnasta ilmenee, että iso osa aineistoista vastaanotettiin vuonna 2003 

ilman arkiston aktiivista panosta. Tämä oli pitkälti aiemman tiedotustoiminnan ja 

aktiivisuuden tulosta. Muutos näkyy selkeästi esimerkiksi seuraavassa ulkomaisia 

elokuvia koskevassa kommentissa: 
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"No meillä on kopiomäärät mitä toivotaan tallettajilta. Se on muuttunut kokonaan 
90-luvun alusta... 90 prosenttii tulee silleen kuin Manulle illallinen  – mikä ei aika-
naan pitänyt paikkaansa, että jouduttiin tekee sitä semmosta jatkuvaa lähetystyötä, 
että täällä olisi hyvä paikka missä säilyisi, ja kaikkee muuta vastaavaa propagandaa." 
(H26, 10) Oheisaineistojen osalta puolestaan todetaan: "Useimmiten - tai sanotaan 
fifty-fifty on niin, että tallettajat ottaa yhteyttä, niin että olis tulossa talletus. Sitten 
käydään hakemassa. Jonkin verran niitä myös tiedustellaan." (H7, 10) 

Talletusvirta on tasaantunut ja aineistojen hankintaan ja kokoelmienhoitotyöhön on 

1990-luvun kuluessa tullut entistä enemmän mahdollisuuksia ennakointiin. 

"Ei arkistomassat oo kasvanut nyt itse asiassa, verrattuna siihen mitä ne on ollu. 
Nythän se on kohtuullista, tasasta virtaa... aikoinaan on tullut isot talletukset, esimer-
kiksi isoilta suomalaisilta studioajan yhtiöiltä. Ne on jo käyty läpi. Eli meille ei tule 
kerralla isoja, vaan tulee jatkuvasti ne mitkä valmistuu ja jostain tietysti takautuvaa 
tulee, mutta ei enää semmosta isoa kerralla, vaan tasasen tappavaa enemmänkin. ... 
Ne on käsitelty alustavasti. Niihin on laitettu nimi ja numero, niistei tiedetä mitä 
niisson tarkkaan ottaen sisällä. Menee vielä pitkän aikaa, käydä läpi, selvittää, tehdä 
hyvät kopiot niistä. Et kyl siinnon vielä paljon. Periaatteessa ne on kuitenkin jo 
paikallaan, se on paljon helpompaa. Löydettävissä." (H10, 5) 

Kuten edellisestä kuvauksestakin voidaan havaita, arkistomassojen paineen helpot-

tuminen johtuu osin siitä, että aineistoja on jo ehditty arkistoimaan ja luetteloimaan. 

Negatiivinen kokemus arkistomassoista aiheutuu erityisesti suurista käsittelemättö-

mistä aineistomääristä. Arkistojen haltuunotto vähentää tunnetta aineistomassojen 

paineesta. 

Digitaalitekniikan tulo on aiheuttanut aineistojen muuttumista uusiin formaat-

teihin. Haastatteluhetkellä vuonna 2003 tämä oli erityisen ajankohtaista valokuvien 

osalta. Kuvat olivat muuttuneet digitaaliseen muotoon ja valokuvia otettiin vastaan 

Cd-rom -muodossa. 

"...talletusten tasolla on muuttunut sillä tavalla, että nykyään siis tämmösiä konven-
tionaalisia valokuvia, niin niitähän tulee ihan murto-osa verrattuna siihen mitä 
aikasemmin on tullu. Että ne on nykyään Cd-romppuina ja erilaisissa tämmösissä 
digitaalisissa formaateissa. Samoin niinku perinteisiä julisteita, kun eihän niitä enää 
tehdäkään samalla tavalla kuin ennen vanhaan, se on kyllä muuttunut." (H7, 3) 

Toinen selvä formaattimuutos oli meneillään mainoksissa, joiden tuotannossa oli 

siirrytty filmiltä videolle. Tämän muutoksen seurauksena työt olivat arkiston sisällä 

siirtyneet osastolta toiselle. Aineistojen formaatin muuttuminen aiheuttaa usein 

muutoksia myös työntekijöiden keskinäiseen työnjakoon, koska työnjako on perin-

teisesti perustunut aineistoformaatteihin sekä niiden erikoispiirteiden ja materiaalis-
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ten ominaisuuksien tuntemiseen. Sähköisten aineistojen osalta on osin käynyt niin, 

että uudet työntekijät opettelevat uutta tekniikkaa ja vanhojen aineistojen käsittely 

on jäänyt vanhemmille työntekijöille. Haastatteluhetkellä uskottiin vielä vanhojen 

aineistojen käsittelyä riittävän omassa työssä pitkälle tulevaisuuteen. 

Yhteenveto aineistojen kertymisen kausista ja piirteistä 

Löysin arkistoaineistojen kertymisessä viisi toisistaan erottuvaa kautta sekä niihin 

liittyviä työprosessien piirteitä. 

1. Kokoelmapääoman keruu (- 1984) 

 vapaaehtoisuus, neuvottelu, henkilökohtaisuus, kontaktit, innostuneisuus, 
satunnaisuus 

2. Lakisääteisen tallettamisen alku (1984 -) 

 talletusvelvollisuudesta muistuttaminen, edelleen kontaktit tärkeitä 

3. Suurten talletusten aika (1980-luvun loppu - 1990-luvun alku) 

 talletusten syinä muutos elokuvatuotannon puolella (tuotantoyhtiöt, 
laboratoriot), vapaakappalelain ja elokuvien arkistointilain vaikutukset, 
videotuotanto, talletusten yllätyksellisyys, aineistojen sekavuus 

4. Tallettamisen tasaantuminen (1990-luku) 

 aineistojen saapuminen muuttuu aiempaa tasaisemmaksi ja osin 
automaattiseksi, ennakoitavuus lisääntyy, edelleen kontaktit tärkeitä 

5. Digitaalinen aineisto (1990-luvun loppu - 2000-luvun alku) 

 digitaalisten aineistojen tallettaminen alkaa 

4.2.2 Vähyys massojen vastakohtana 

Aineistomassat ovat leimallisesti vaikuttaneet arkistojen työhön viime vuosikymme-

ninä. Toisena ilmiönä on joidenkin aineistoryhmien väheneminen. Joissakin tapauk-

sissa kyseessä on aidosti aineistojen väheneminen elokuvatuotannossa tapahtunei-

den muutosten vuoksi, kuten esimerkiksi stillkuvien tuotannossa tapahtui 1980-

luvun jälkeen. Myös elokuvajulisteiden tuottaminen on vähentynyt ja sen seurauk-

sena arkistoitava materiaali. Muissa oheisaineistoryhmissä edellistenkaltaista suurta 

muutosta ei tutkimusaineistossani tullut esille. Tällaisina muuttumattomina ryhminä 



134 
 

mainittiin esimerkiksi elokuvien käsikirjoitukset ja tekstilistat, jotka vuonna 2003 

saapuivat arkistoon edelleen paperimuodossa. Toisinaan taas tiettyjen materiaaliryh-

mien väheneminen voi todellisuudessa olla vain aineistojen muuttumista toiseen 

formaattiin. Sähköisessä aineistossa massa ei ole niin konkreettisesti näkyvää, var-

sinkin jos sähköisten aineistojen käsittelylle ei ole ehditty luomaan pysyviä työpro-

sesseja. 

Toisinaan vähyys voi johtua enemmänkin siitä, että aineisto ei ole vielä ehtinyt 

tulla arkistoon319 tai sitä ei ole aktiivisesti ja systemaattisesti hankittu tai ehditty 

hankkia, vaikka aineistoja tiedetään olevan. Tuotantokenttä on aiempaa monimuo-

toisempi, mikä on omiaan hidastamaan hankintaa. Haastatteluissa tulee esille, että 

talletuspuutteet ovat aiheuttaneet esimerkiksi filmografiatyön hidastumista. Puut-

teet huomataan parhaiten käytön alueella, aineistomassa taas vaikuttaa eniten koko-

elmia hoitavien työntekijöiden työhön. 

Aineistojen vähyydestä puhuttaessa ei haastatteluaineistosta juurikaan nouse 

eroja eri aikoina työnsä aloittaneiden välillä. Kerronta koskeekin lähinnä haastat-

teluajankohdan aineistopuutehavaintoja. Eroa sen sijaan on sen välillä työskente-

leekö henkilö pelkästään säilyttämisen työprosesseissa vai kuuluuko työhön tehtäviä 

myös aineistojen käytön alueella. Käytön puolella puute ja vähyys häiritsee ja estää 

työtä sekä mahdollisesti laukaisee hankintaprosessin. 

Joidenkin aineistoryhmien vähentyessä herää kysymys koetaanko väheneminen 

jopa uhkaksi oman työn muuttumisesta tai töiden mahdollisesta uudelleenjärjes-

telystä? 

"Tiina: No onks teitä mitenkään koskenu, kun mulla on tää kysymys tästä arkisto-
massojen määrällisestä kasvusta, että koskettaako se sun työtäs? 

H13: Ei se mua kosketa, että mulle siis sais tulla paljon enemmän periaatteessa." 
(H13, 4) 

4.2.3 Aineistotulvan vaikutus työhön 

Aineistomassat vaikuttavat eniten aineistojen arkistointiin, aineistojen fyysiseen 

hallinta ja luettelointiin. Silti kokoelmatyössäkään massat eivät vaikuta kaikkien 

työntekijöiden työprosesseihin. Joissakin töissä esimerkiksi aineistojen käyttö320 

                                                   
319 Laki elokuvien arkistoinnista määrää millä aikaviipeellä lakisääteiset aineistot tulee tallettaa. 

320 Esimerkiksi elokuvien saattaminen omiin esityssarjoihin, festivaaleille tai valokuvien asiakaspal-
velu. 
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määrää työn tahdin. Kerronta-aineistosta ilmenee, että kokoelmatyössä eri työnte-

kijäsukupolvien arkistomassoihin liittyvät kokemukset vaihtelevat. Käsittelen ana-

lyysissäni näitä kokemuseroja. Lisäksi kerronnasta nousee esille aineistomassojen ja 

työn laadun välisen ristiriidan pohdintaa, luvun lopussa keskityn lyhyesti sen analy-

sointiin. 

Pyrin kuitenkin aluksi analysoimaan kerrontaa kokonaisuudessaan. Etsin tutki-

musaineistosta piirteitä millä tavalla työntekijät kertovat aineistotulvan vaikutuksista 

omaan työhönsä. Löysin kerronnasta aineksia neljään suurempaan teemaan, joiden 

alle työprosessimuutoksien kuvauksia voi luokittaa.321 

1. Syyt = Aineistojen kertymiseen liittyvät ulkopuoliset syyt sekä arkiston oma 
aktiivisuus 

2. Seuraukset = Aineistomassojen vaikutus kokoelmienhoitoon ja aineistojen 
käyttöön 

3. Kokemukset = Omakohtaiset kokemukset 

4. Tarinat = Muiden kokemukset 

 

1. Syyt = Aineistojen kertymiseen liittyvät ulkopuoliset syyt sekä arkiston oma 

aktiivisuus 

Suomen elokuva-arkiston kokoelmissa suurimpina ulkopuolisina tekijöinä aineisto-

massojen kertymiseen vaikuttivat tallettamisen muuttuminen lakisääteiseksi sekä 

Suomi-Filmin laboratorion toiminnan loppuminen ja useiden pienempien elokuva-

yhtiöiden aineistojen siirrot arkistoon 1980-luvun lopulla. Aineistomääriä kuvaillaan 

tulleen "autokuormittain" tai "kymmeniä lavoja". Lisäksi 1980-luvulla videotuotannon 

kasvu ja vapaakappalelain voimaantulo vuosikymmenen alussa lisäsivät videotalle-

tusten määrää. 

Yleisesti muutokset elokuvien tuotannossa ja levityksessä sekä erilaiset formaat-

timuutokset ja aineistojen muuttuminen digitaaliseksi ovat olleet ulkopuolisia teki-

jöitä, jotka vaikuttavat suoraan arkiston aineistoihin. Myös lisääntynyt markkinointi 

on kasvattanut mainosaineistojen määrää ja elokuvakirjoittelun lisääntyminen lehti-

leikearkistoa. Edellä mainittujen ulkoisten tekijöiden lisäksi arkiston oma aktiivinen 

toiminta on lisännyt aineistojen kertymistä. Tätä arkiston aktiivista roolia kuvailin jo 

aiemmin aineistojen kertymistä käsitelleessä luvussa. 

                                                   
321 Jaottelua (= syyt - seuraukset - kokemukset - tarinat) on mielestäni mahdollista soveltaa muuhun-
kin työelämämuutosta kuvaavaan kerrontaan. 
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2. Seuraukset = Aineistomassojen vaikutus kokoelmienhoitoon ja aineistojen 

käyttöön 

Kerronnassa on värikästä kuvailua, kuinka aineistot saapuivat "rysäyksinä" ja kuinka 

aineistoja käsiteltiin "isoissa blokeissa" ja "tavaraa rontattiin" tai kuinka arkistonhoi-

dossa ja luetteloinnissa tehtiin urakkaluontoisesti "rykäyksiä". Sanonnat kuvailevat 

hyvin aineistomassojen vaikutuksia työskentelytapaan. 

Massojen seurauksena aineistoja käsiteltiin alustavalla tasolla ja kokoelmissa 

tehtiin fyysisiä uudelleenjärjestelyjä. Haastatteluissa tulee esille kommentteja arkis-

tomassojen välillisestä aineistoja tuhoavasta vaikutuksesta. Kerronnassa oltiin huo-

lestuneita siitä, että herkät audiovisuaaliset materiaalit kuluvat pikku hiljaa tai 

tuhoutuvat itsestään ellei kokoelman suuruuden vuoksi kaikkia aineistoja ehditä 

hoitaa tarpeeksi hyvin tai pelastekopioida ennen tuhoutumista. 

Seurauksena oli myös se, että isojen ja nopeiden talletusten jälkeen aineistot 

olivat hyvin sekaisin. Haastatteluaineistoissa on useita kommentteja siitä, kuinka 

aineistot jäävät piiloon ja käyttämättömiksi, ellei niitä dokumentoida ja kuinka 

aineiston dokumentointipuutteet aktualisoituvat käytön yhteydessä ja asiakaspalve-

lutilanteissa. 

3. Kokemukset = Omakohtaiset kokemukset 

Omakohtaisia kokemuksia kontekstualisoidaan sitomalla niitä kerronnassa tavalli-

simmin aikaan ja henkilöihin322. Kerrontaa sidotaan aikaan muistamalla joko tapah-

tumien tarkkoja vuosilukuja tai tekemällä yleistasolla vertailuja ajassa esimerkiksi 

ennen ja nyt -vertailuilla. Kerronnassa voidaan esimerkiksi muistella ajanjaksoja, 

jolloin työ on ollut joko vaikeampaa tai helpompaa. Nykyisyyttä verrataan entiseen 

esimerkiksi muistelemalla aikaa, jolloin kokoelmia oli vähän ja niiden hallitseminen 

muistinvaraisesti mahdollista. 

Kerronta sitoutuu myös henkilöihin. Muistellaan esimerkiksi keitä uusia työn-

tekijöitä missäkin vaiheessa arkiston historiaa aloitti. Aineistomassat ja henkilöt 

sitoutuvat kerronnassa toisiinsa muistumilla siitä keitä henkilöitä milloinkin saatiin 

työtaakkaa jakamaan. Muistetaan myös kokonaan uusien yksiköitten perustamisia ja 

toimintaympäristön muuttumista niiden seurauksena. 

Omakohtaisissa massakokemuksissa puhutaan työn fyysisestä rasittavuudesta, 

kiireestä ja työpaineista sekä niiden vaikutuksista muihin töihin ja työn laatuun. 

Mukana on rästeihin liittyviä tuntemuksia keskeneräisyydestä, stressaantumisesta ja 

                                                   
322 Kerronnan sitoutumisesta paikkaan, ks. luku "Tila ja paikka muutoksen ja pysyvyyden mielikuvina". 
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turhautumisesta sekä kokemuksia turhan työn tekemisestä esimerkiksi siirrettäessä 

samoja aineistoja säilytystiloissa useita kertoja. 

"...arkistoluokat kasvoi hirveesti, niin niitä jouduttiin sitten myös järjestelemään va-
rastoissa uusiin paikkoihin. Semmoisia tavaran siirtelyjä paikasta toiseen tapahtui 
hirveästi ja siihenkin meni tavallaan aikaa, mikä aika olisi muuten voinut mennä 
kokoelmien oikeisiin järjestämisiin – niitä piti tilan puutteen vuoksi sitten siirtää 
tämä luokka tuonne ja tuo tänne ja ees taas..." (H30, 5) 

4. Tarinat = Muiden kokemukset 

Olen edellä käsitellyt työntekijöiden omia kokemuksia arkistomassoista. Ihmisten 

henkilökohtainen muisti ei kuitenkaan toimi eristäytyneenä. Muiden ihmisten ker-

ronnasta ja yleisestä historiatietoisuudesta siirtyy osia mukaan omiin muistumiin ja 

sitä kautta myös omaan kerrontaan.323 Ilmiö tulee esille myös omassa aineistossani. 

Leimallista on, että ellei kokemus ole omakohtainen, kerronta tapahtuu suhteellisen 

yleisellä tasolla. Tällöin voidaan esimerkiksi kertoa muilta kuulluista kokemuksista 

tai kertoa kollegoiden aineisto- ja työmäärien kasvusta. Voidaan myös esittää sym-

patiaa kollegoille, jotka ovat työssään joutuneet kohtaamaan ongelmia aineistotul-

van vuoksi. Kerronnassa on yleisellä tasolla kuvailtu tuntemuksia aineistojen kas-

vusta, vaikka omassa työssä ei olisikaan ollut suuria massapaineita. Olen myös 

havainnut, että joiltakin osin on vaikeaa erottaa elokuva-arkiston aineistotulvaan 

liittyviä kokemuksia yleisistä tietotulvaan liittyvistä kokemuksista. Työssä kohdatut 

aineistomassat ja yleinen tietotulva yhdessä aiheuttavat epämääräistä tunnetta mas-

sapaineista. 

Eri työntekijäsukupolvien kokemuksia arkistomassoista 

Edellisen kerronnan kokonaisanalyysin jälkeen analysoin eri työntekijäsukupolvien 

arkistomassoihin liittyviä kokemuksia. 1970-luvulla työnsä aloittaneet tuovat ker-

ronnassaan esille paljon kokemuksia massojen saapumisaikoihin liittyvästä työn 

fyysisestä rasituksesta. Aineistojen vastaanotto meni usein muiden töiden edelle. 

Vanhemman työntekijäsukupolven kerronnassa isoihin talletuksiin liittyvä aika 

1980-luvun lopulla on painokkaammin esillä kuin myöhempi 1990-luvun talletus-

                                                   
323 Ricoeur, Paul 2006, 11. Maurice Halbwachsin määrittelemässä käsitteessä kollektiivisesta muistista 
muistilla on yhteisöllinen luonne eli vaikka kokemus jostakin muistosta olisikin henkilökohtainen, on 
muistaminen kuitenkin pohjimmiltaan sosiaalinen ilmiö. Halbwachs 1941, 1952/1992; McLeod - 
Thomson 2009, 40. 
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määrien tasaantuminen. Myös osalla 1980-luvulla työnsä aloittaneista on saman-

tyyppisiä kokemuksia suurista talletuksista kuin aiemmin tulleilla. Osa 1980-luvulla 

tulleista työntekijöistä sen sijaan tietää massojen tulon historian, mutta ura on ollut 

niin alkuvaiheessa, että kokemus ei välttämättä ole omakohtainen. Kokemuksissa 

on siis sekä omakohtaisuutta että sivusta seurattua kokemuksellisuutta. On melkein 

tiedettävä työuran historia, jotta kerronnasta pystyy erottamaan omakohtaiset koke-

mukset. Ero löytyy lähinnä siitä, että omakohtaisesti kokeneilla kerronnassa on run-

saammin yksityiskohtia esimerkiksi tapahtumien ajoittamiseen liittyen. 

1970- ja 1980-luvuilla tulleet ovat siis olleet paljon tekemisissä isojen talletus-

erien kanssa. Sen sijaan 1990-luvulla työnsä aloittaneet kertovat paljon materiaalin 

monimuotoisuudesta. Varsinkin myöhemmässä vaiheessa 1990-luvulla tulleet työn-

tekijät eivät juuri kerro tarinoita aineiston alkuperästä tai suurten talletusten fyysi-

sestä rasittavuudesta kuten aiemmin tulleet. 1990-luvulla aloittaneille suuret aineis-

tomäärät ovat tulleet jostakin ja "seisovat nurkissa". Aineistot ovat olleet jo, kun he 

ovat aloittaneet työn ja heidät on useissa tapauksissa arkiston kasvaessa juuri 

palkattukin purkamaan kertyneitä aineistoruuhkia. 

1990-luvulla tulleilla on kokemuksia vanhojen aineistomassojen käsittelystä. Täl-

löin työnä on hoitaa arkistomassojen "seurausta". Haastatteluaineistosta ei käy ilmi 

tunnetaanko taustalla olevia tarinoita aineistojen alkuperästä - ainakaan niitä ei 

esitetä kovin aktiivisesti. Massojen tulon kokemattomilla on muita enemmän 

etäisyyttä aineistojen alkuperään. Suhtautumisessa arkistomassoihin on tietynlaista 

rauhallisuutta, mikä voi olla seurausta myös siitä, että kokoelmien hallinnan mene-

telmät ja tietojärjestelmät ovat jo 1990-luvulla olleet hallussa ja osa aineistoista 

arkistoituna ja luetteloituna. Aineistosta on myös mahdollista havaita, että ilman 

omaa massakokemusta on helpompi kritisoidaan aiemmin tehdyn työn laatua. 

Uusimmat työntekijät eivät ole kokeneet suurta massa-aikaa, mutta heidänkin 

aikanaan talletuksia on saapunut, vaikkakin aiempaa tasaisempaan tahtiin. Massojen 

koetaan aiheuttavan stressiä mm. sitä kautta, ettei ehditä tarttua vanhoihin käsitte-

lemättömiin talletuksiin, vaikka uudet talletukset ehditäänkin käsitellä. Tällöin uusia 

rästejä ei juuri synny, mutta vanhat rästit painavat. Vaikka isojen arkistomassojen 

tuloa ei siis ole omakohtaisesti koettu, ollaan kuitenkin tietoisia tekemättömästä 

työstä. 

Kerronnassa tulee myös esille pohdintaa aineistomassojen vaikutuksista työn 

laatuun. 
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"Tiina: Miten se muutti sitä (työn) luonnetta sitten tää massojen tulo? 

H14: No muuttihan se sillä tavalla, että ne kaikki mitä nyt on luetteloitu niin 
sanotusti, niin ne on huonosti luetteloitu, koska ei voi mitenkään monia kymme-
niätuhansia nimikkeitä luetteloida kunnolla siinä ajassa. Me otettiin nimi ja laitettiin 
numerot purkin päälle, ihan se välttävä tieto kirjoitettiin, josta on saanut kuulla kyllä, 
että huonosti tehty, mutta tarkoitus oli hyvä, meidän piti sitten kun on aikaa niin 
ruveta kelaamaan, ei sitä aikaa näy tulevan vieläkään... tämä nyt tulee bumerangina 
takaisin, kun huonosti on tehty, mutta tota ollaanhan me mun mielestä tehty iso työ, 
että me ollaan saatu se ees koneelle, että me löydetään, koska eihän sitä millään 
löydä, jos ei niistä tule mitään tietoa." (H14, 3 ja 6) 

1970- ja 1980-luvuilla työnsä aloittaneilla on keskenään samantyyppistä kerrontaa 

massojen ja työn laadun suhteesta. Luettelointia on jouduttu tekemään minimitieto-

jen tasolla, niin että tarkemmat tiedot ovat jääneet kiireen vuoksi kirjaamatta tai 

niiden kirjaaminen on tietoisesti jätetty myöhempään ajankohtaan. Eri tavoilla kui-

tenkin ilmaistaan, että kiireessäkin on "yritetty tehdä parasta", eikä sinänsä haluta 

puhua työn tason laskusta. Jotkut kommentoivat, että perustyö tehdään aina samal-

la tavalla ja samalla huolellisuudella tilanteesta riippumatta. Toisaalta joidenkin 

kommenttien mukaan vasta myöhemmin "on palattu tekemään laatua". On myös 

muistettava, että 1980-luvulla luettelointimenetelmät olivat toisenlaiset kuin myö-

hemmän tietojärjestelmän aikaan ja aineistojen hallinta hoitui osin ulkomuistista. 

Massojen saapumisen ajoilta on kuitenkin jäänyt tunne siitä, ettei kaikkea ole ehdit-

ty myöhemminkään korjata ja täydentää tai että täydentäminen siirtyy itseltä muiden 

tehtäväksi. Korjauksien ja rästien tekemistä riittää vielä "seuraavallekin sukupolvelle".324 

Työ koetaan edelleen haastatteluajankohtana keskeneräiseksi, mutta joissakin 

kommenteissa tulee esille, että 2000-luvulle tultaessa laatuun on pystytty panosta-

maan aiempaa paremmin: "Et nykyään... yritetään mahdollisimman tarkkaan merkata 

kaikki, et ei oo nimi- ja numeroperiaate, vaan että mahdollisimman tarkkaan on laitettu." 

(H10, 3) Joissakin tapauksissa oman työn laatuun voidaan olla hyvinkin tyytyväisiä: 

"Ainakin se mitä itse olen tehnyt ja luetteloinut, sitä melkein ei koskaan tarvitse korjata. Löytyy 

tietenkin jotain, jota ei ole huomattu aikaisemmin, mutta ei sitä jää mun kokoelman osalta 

hirveesti." (H19, 4) 

                                                   
324 Työn laatua koskevalla puheella on samankaltaisuuksia Karen F. Gracyn (2004, 359) tekemien ha-
vaintojen kanssa. Gracy on tutkinut filmien pelastamistyötä ja todennut, että työntekijät haluaisivat 
käyttää kasvavia resursseja aiempaa laadukkaamman työn tekemiseen, ei pelkästään suurempaan mää-
rään pelastettuja filmejä. 
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4.2.4 Priorisointi aineistohallinnan välineenä 

Tutkimuskohdetta esittelevässä luvussa on jo tullut aiemmin selvitetyksi, että Suo-

messa elokuva-arkiston toiminta perustuu lakiin ja sen vuoksi ensisijaiset aineiston 

vastaanoton kriteerit määrittyvät lakisääteisesti. Arkistolla on kuitenkin mahdolli-

suus ottaa lakisääteisten talletusten lisäksi vastaan myös vapaaehtoisia talletuksia 

kulloistenkin resurssien mukaan. Vapaaehtoisten talletusten kohdalla vastaanoton 

peruste voi olla kulttuurihistoriallinen tai muu arvo, esimerkiksi aineiston harvinai-

suus. Myös vanhat, ennen lain voimaan astumista syntyneet aineistot ovat vapaaeh-

toisesti talletettavia.325 

Selvitän seuraavassa erilaisia valinnan ja priorisoinnin tapoja, joita toteutetaan 

arkistonhoidon eri vaiheissa.326 Priorisoinnit ovat olennainen osa työtapoja ja ne 

ovat muodostuneet ajan mittaan helpottamaan työn sujuvuutta ja takaamaan aineis-

tojen säilymistä. Olen antanut hankintavaiheen päätöksille, työn järjestykseen 

liittyville valinnoille ja jälkikäteen tapahtuvalle seulonnalle yhteiseksi yläotsikoksi 

"priorisoinnin". Termi kuvaa mielestäni hyvin sitä että kyseessä on aina vertailu, 

valintojen tekeminen ja toisen asettaminen jonkin toisen edelle. Koska kaikkia 

aineistoja ei voida ottaa vastaan ja säilyttää, eikä kaikesta pitää yhtä hyvää huolta, on 

arkistotyö aina valintojen tekemistä. 

Arkistotyössä arvottamista tapahtuu sekä aineistojen että työprosessien osalta. 

Aineistossani on kerrontaa tavoista määritellä sekä aineistojen että työprosessien 

tärkeysjärjestyksiä. Karkeasti jakaen käytän arvonmääritys-käsitettä tarkoittaessani 

aineistojen arvottamista. Työprosesseja puolestaan arvotetaan määrittelemällä työn 

tekemisen järjestystä. Toki nämäkään eivät ole selkeärajaisia käsitteitä, sillä esimer-

kiksi työprosessin priorisoinnissa vähemmälle jätetyt aineistot saavat yleensä myös 

                                                   
325 En varsinaisesti käsittele tutkimuksessani Suomen elokuva-arkistossa tutkimushetkellä vallinneita 
talletuskriteerejä tai hankintapolitiikkaa, vaan pyrin enemmänkin tavoittamaan kuvausta siitä kuinka 
työntekijät tuovat esille arvonmääritykseen ja hankintaan liittyviä valintoja, toimintatapoja sekä niihin 
liittyvää itsenäistä päätösvaltaa. Hankintapolitiikasta elokuva-arkistoissa yleisesti ks. Ballhausen, 4. 

326 Arkistolaitoksen oppikirjan mukaan asiakirjallisiin tietoihin kohdistuva arvonmääritys on hyväksyt-
tyjen seulontaperiaatteiden ja -kriteerien soveltamista tietojen säilytystarpeen (säilytysajan) selvittä-
miseksi. Arvonmäärityksen yhteydessä päätetään myös tietojen säilytystavasta ja -muodosta. 
Seulonnalla puolestaan tarkoitetaan asiakirjallisten tietojen määrälliseen supistamiseen tähtääviä 
toimenpiteitä, joilla tiedot arvonmäärityksen perusteella jaetaan pysyvästi ja määräajan säilytettäviin 
ryhmiin. Seulontaa käytetään toisinaan yläkäsitteenä, joka kattaa myös arvonmäärityksen sekä asia-
kirjojen fyysisen hävittämisen. Lybeck et al. 2006, 56. Näillä asiakirjoihin ja arkistonmuodostuksen 
suunnitteluun kohdistuvilla määritelmillä on paljon samaa omien määritelmieni kanssa, mutta myös 
eroja. En esimerkiksi itse näe seulontaa yläkäsitteenä, vaan lähden sen sijaan tarkastelemaan arvon-
määritystä laajemman priorisointiajatuksen kautta. 
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aineistojen arvonmäärityksessä huonomman sijan. On myös hyvä muistaa, että 

yleensä arkistoissa, mutta erityisesti juuri audiovisuaalisten aineistojen arkistoinnissa 

hankinta- ja vastaanottopäätösten sekä seulonnan lisäksi aineistojen aktiiviseen 

pelastamiseen liittyvät päätökset ovat eräänlainen arvonmäärityksen muoto. Pelasta-

minen tai pelastamatta jättäminen määräävät sen tuleeko aineisto säilymään vai 

häviääkö se vähitellen itsekseen. 

Kerronnan arkisanastossa on monenlaisia aineistojen priorisointeihin liittyviä 

ilmauksia. Yleisellä tasolla arkistoon vastaanotettavista aineistoista voidaan puhua 

esimerkiksi lakisääteisinä, originaaleina, mastereina tai arvokkaana aineistona ja vastaan-

oton ulkopuolelle jäävistä roskana, seulottavana tai raakattavana aineistona. Puheessa 

esiintyvät myös sanat kaatopaikka ja aineistojen kippaaminen kuvaamassa tilanteita, 

joissa aineistoja hävitetään tai ei haluta ottaa vastaan. On myös välimaastoon jäävää 

aineistoa. Esimerkiksi elokuvan teon työvaiheissa syntyneet sekä keskeneräiset 

aineistot jätetään yleensä vastaanoton ulkopuolelle, mutta joissakin tapauksissa nii-

denkin historiallisesti arvokasta aineistoa otetaan harkinnanvaraisesti vastaan. Myös 

mainosten osalta pyritään harkintaan, esimerkiksi ottamalla vastaan ensisijaisesti 

selkeitä kokonaisuuksia. 

Hankintavaiheen arvonmääritys 

Hankintavaiheen arvonmääritykseen on olemassa sovittuja sääntöjä ja hankinta-

kriteereitä, ensisijaisena lain asettamat määräykset. Kuten jo edellä totesin, laki ei 

anna kaikkea kattavaa ohjeistusta ja erityisesti vapaaehtoisesti vastaanotettavien 

aineistojen osalta arkistolle ja sitä kautta myös yksittäiselle työntekijälle jää paljon 

omaa harkintaa ja päätäntävaltaa. 

Aineistojen vastaanottamisesta keskustellaan esimiesten ja kollegoiden kanssa 

sekä tehdään yhteistyötä eri yksiköitten välillä. Lisäksi arviointiin sisältyy paljon 

hiljaista ja kokemusperäistä tietoa. Aineistoja vastaanotettaessa yleensä kukin työn-

tekijä tietää millä kriteereillä aineistoja otetaan vastaan. Tällöin vastaanottopäätök-

sen voi tehdä itsenäisesti. Arvonmäärityksestä koetaan vastuuta ja hankintakritee-

reihin toivotaan tietynlaista pysyvyyttä. Linjan jatkuvaa muutosta ei pidetä hyvänä: 

"...yrittää pitää kokonaan sen jonkun näkösen linjan, että osaa sanoo ihmisille miks 
sitä jotain ei oo, jos joku kysyy tai miks tää on." (H17, 6) "Jos joka vuosi muuttuu, 
niinkun se minkä verran otetaan jotakin kopioita, niin se ei ole mikään hyvä asia." 
(H26, 9) 
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Valintaan ja arvonmääritykseen pyritään kiinnittämään huomiota prosessin mahdol-

lisimman aikaisessa vaiheessa. On tavallista käydä katsomassa aineistoja luovuttajan 

tiloissa ja täten tehdä esivalintaa arkistoon siirrettävistä aineistoista. "Mun mielestä se 

on kuitenkin paljon parempi kuin se, että sitä tuodaan lavakaupalla tänne ja katotaan, että 

siitä on yksi neljäsosa käyttökelposta materiaalia." (H5, 4) Toisinaan sekavan oloinen 

aineistokin voidaan ottaa tarkemmin tutkittavaksi arkiston tiloihin, jos siinä tode-

taan olevan joukossa arvokasta aineistoa. Seuraava kuvaus kertoo kuitenkin arkito-

dellisuudesta: 

"...yleensä ne on jossain kellarissa tai vintissä tai jossain kauheessa paikassa, ja sieltä 
ne sanoo, että mitä te otatte. Sit suurin piirtein katotaan nyt vähän, eihän aina tiedä 
mitä purkeissa on ja sitten loput ne pistää sitten mihin pistää ja sit me heitetään 
täältä menemään – et on semmosiakin ihan, että monta säkillistä saa heittää pois..." 
(H24, 2) 

Työn tekemisen järjestys 

Olen edellä käsitellyt lähinnä hankintavaiheen arvonmääritystä. Aineiston päädyttyä 

arkistoon työn järjestyksestä päättäminen erilaisissa työprosesseissa liittyy sekin 

läheisesti arvonmääritykseen. Arvonmääritystä tehdään siis siinä vaiheessa kun 

päätetään mitä aineistoa otetaan vastaan arkistoon talletuksena tai lahjoituksena. 

Seuraava vaihe tehdä priorisointia on päätös siitä missä järjestyksessä arkistointia, 

luettelointia ja konservointia tehdään vai seulotaanko aineisto lopulta kokonaan 

pois. Toki säilytyspaikan valintakin voidaan nähdä arvonmäärityksenä: parhaisiin 

säilytystiloihin sijoitetut aineistot säilyvät parhaiten. 

Aineistojen todellinen luonne tulee näkyväksi vasta käsittelyn kautta. Tällöin 

sisältöjen lisäksi nähdään millaisessa kunnossa aineistot ovat ja mitkä aineistot 

vaativat nopeita konservointitoimenpiteitä. Vasta käsittelyn ja dokumentoinnin 

jälkeen voidaan tehdä lopulliset päätökset siitä mitä aineistoja valitaan pelastet-

tavaksi tai digitoitavaksi. Työn käsittelyjärjestyksen valinta ja aktiivisen säilyttämisen 

toimenpiteet voidaan siis nähdä arvonmäärityksenä, sen lisäksi että tehdään valinta 

siitä mitä otetaan vastaan tai mitä seulotaan pois. 

En selvittänyt tutkimuksessa arkiston kokonaisstrategian tai esimiesten osuutta 

työn priorisoinneissa, sillä tutkimukseni keskittyy kokoelmienhoidossa konkreetti-

sesti työskenteleviin henkilöihin. Aineistosta tulee kuitenkin selkeästi esille, että 

työntekijät tekevät priorisointeja oman vastuukokoelmansa sisällä. Työntekijät ker-

tovat, että heillä on melko vapaa päätäntävalta aineistojen käsittelyjärjestyksen mää-

rittelyssä. Oman kokoelman puitteissa olevaa työn itsenäisyyttä myös arvostetaan. 
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Perusteluja aineistojen käsittelyjärjestykselle voi olla useita. Haastatteluista kui-

tenkin ilmenee, että tavallisimmat aineiston käsittelyjärjestyksen valinnat ovat koko-

elmissa oleva vanhin tai aivan uusin saapuva materiaali. Yleisesti vanhaa aineistoa 

pidetään arvokkaana, myös vanhan aineiston vähäisyys puoltaa sen arvoa. Toisaalta 

materiaali ja sen tuhoutumisalttius vaikuttavat päätökseen. Työ voi myös edetä 

säännönmukaisesti, esimerkiksi aineiston numerojärjestyksessä tai muutoin arkisto-

kokonaisuuksittain. 

On tavallista, että uusi kokoelmiin saapuva pienehkö aineistoerä otetaan arkis-

toitavaksi ja luetteloitavaksi heti. Tällöin saapunut aineisto voidaan joko käsitellä 

heti tai jättää lähistölle odottamaan kunnes aiempi keskeneräinen työ on valmis. 

Sen sijaan suuret talletukset yleensä vain merkitään diaariin ja viedään säilytystilaan 

odottamaan myöhempää käsittelyä. Toimintatavassa on kuitenkin eroja materiaali-

ryhmittäin ja sen mukaan millainen aineistojen käsittelyn ja luetteloinnin tilanne 

kulloinkin on. Uusien saapuvien aineistojen käsittelyä heti perustellaan esimerkiksi 

sillä, että aineistojen luettelointi on helpompaa, koska aineistot ovat talletustilan-

teesta tuttuja ja aineistoon liittyviä tietoja on helpompi saada heti. Tietolähteenä voi 

olla esimerkiksi ajankohtainen nettisivu tai saavutettavissa olevat henkilöt. Käsit-

telemällä aineistot heti voidaan myös säästää aineistojen edestakaisessa kuljetta-

misessa. Perustelut työjärjestykselle ovat näissä tapauksissa siis hyvin käytännöllisiä. 

Toisinaan aineiston käytön tarpeet määräävät käsittelyjärjestyksen. Elokuva-

arkistossa tällaisia jatkuvia määrääviä käyttötapoja ovat olleet elokuvien esitystoi-

minnan ja kansallisfilmografian toimittamisen tarpeet. Käsittelyjärjestys tulee näissä 

tapauksissa kokoelmiin talon sisäisenä pyyntönä. Kausiluontoisesti muut tapahtu-

mat, esimerkiksi elokuvafestivaalit ja näyttelyt työllistävät kokoelmia niin, ettei 

muuhun suunnitelmalliseen arkistonhoitoon jää aikaa. Myös yksittäiset suorat asi-

akaspalvelutarpeet määräävät käsittelyjärjestystä erityisesti videosiirtojen ja digitoin-

nin osalta. Näissä tapauksissa puhutaan "laskutettavista töistä" eli priorisointi näihin 

töihin on myös taloudellisesti hyödyllistä. 

Haastatteluissa tulee esille, että käytön mukaan tapahtuvaa priorisointia pidetään 

osin ongelmallisena, koska silloin ei voida edetä kokoelmienhoidossa järjestelmäl-

lisesti ja suunnitelmallisesti. Joissakin tapauksissa tällä tosin nähdään olevan myös 

hyötyjä. Esimerkiksi vanhimman valokuva-aineiston käsittely kansallisfilmografian 

toimitustyön tahdissa on hyödyttänyt myös kokoelman vanhan osan hoitoa. Myös 

näyttelyn yhteydessä voidaan käsitellä laajempi kokonaisuus kuin vain näyttelyyn 

varsinaisesti menevät aineistot eli samalla tehdään kokoelmienhoitoa tukevaa työtä 

käytön ohella. Esitystoiminnan osalta mainitaan, ettei kyseessä ole sattumanva-
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rainen työ, vaan esityksiin menevät elokuvat ovat tavalla tai toisella taiteellisesti ja 

kulttuurisesti merkittävimpiä elokuvia.327 

Kuten aiemmin jo olen todennut, Suomen elokuva-arkiston ensisijaisena tehtä-

vänä on kotimaisen elokuvan säilyttäminen ja käyttöön saattaminen. Arkistolla on 

kuitenkin myös laaja ja paljon käytetty ulkomaisten elokuvien ja oheisaineistojen 

kokoelma. Yleisesti kotimaisuus on määräävä tekijä priorisoinneissa, mutta on 

myös tapauksia, joissa ulkomaisen aineiston runsas kysyntä menee kotimaisuuden 

edelle. Vuoden 2003 aikoihin tällaisena esimerkkinä voi mainita valokuvien digi-

toinnin. Koska digitointia ei vielä tuolloin teknisesti voitu pitää valokuvien sään-

nönmukaisen pelastamisen ja pitkäaikaissäilytyksen välineenä, kohdistui digitointi 

alkuvaiheessaan asiakaspalvelussa paljon kysyttyyn ulkomaiseen aineistoon.328 

Esitän vielä edellä olevan analyysin pohjalta kootusti taulukoituna ne syyt, jotka 

tavallisimmin ovat työjärjestyksen valintojen perusteena. Analyysissä löytyi sekä 

aineistojen arvoon että pragmaattiseen töiden järjestämiseen liittyviä perusteluja 

kokoelmienhoidon työprosessien329 priorisoinneille. Tietty aineistokokonaisuus ja 

toimenpiteiden kiireellisyys aineiston tuhoutumisvaaran vuoksi viittaavat enemmän 

aineiston arvoon, kun taas sujuvat työprosessit, taloudellinen hyöty ja aineistojen 

käyttö ovat edellisiä pragmaattisempia työprosesseihin liittyviä valintoja. 

Taulukko 5: Työjärjestyksen priorisoinnit 

Aineistojen arvoon liittyvät syyt Priorisoitavat aineistot 

Aineistokokonaisuus Vanhat aineistot 

Kotimaiset aineistot 

Kiireellisyys Tuhoutumisvaarassa olevat aineistot 

 
  

                                                   
327 Aiheesta lisää luvussa "Aineistojen säilyttäminen ja käyttö - rinnakkain ja vastakkain". 

328 Digitointiin valittavien prosessissa vuonna 2003 oli kyse vasta valokuvista. Elokuvien digitoinnin 
tekniikka ja prosessit ovat kehittyneet vasta seuraavan kymmenen vuoden kuluessa. 

329 Luettelointi, arkistonhoito, konservointi, digitointi. 
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Pragmaattiset syyt Priorisoitavat aineistot 

Työprosessin käytännöllisyys Uudet aineistot 

Vähäinen määrä 

Helpoin työ 

Selkeä talletus 

Taloudellinen hyöty Ns. "laskutettavat" työt 

Aineistojen käyttö Sisäinen tai ulkoinen aineistotilaus 

Seulonta 

Seulonta on olennainen osa arkistollisia työprosesseja. Käytännössä seulontaa voi-

daan tehdä aineiston kaikissa arkistollisen elinkaaren vaiheissa. Myös omassa haas-

tatteluaineistossani on joissakin kommenteissa nähtävillä seulonnan itsestään selvä 

kuuluminen arkistotyöhön: 

"Siis lajitellaan tietysti ja varmasti menee osa suoraan kaatopaikalle niin sanotusti, ei 
oteta monia kappaleita, joka on tietysti ihan viisasta, koska mitkään tilat ei riitä 
säilyttää, eikä siin oo mitään järkeekään." (H4, 5) 

Seulonnan yhteydessä tehdyt poistot voidaan hävittää tai palauttaa aineiston luovut-

tajalle. Käytännöt vaihtelevat aineistoista tehtyjen sopimusten ja vakiintuneiden 

käytäntöjen mukaan. Joissakin harvoissa tapauksissa voidaan myös luovuttaa aineis-

toja toiselle arkistolle. Esimerkiksi omassa haastatteluaineistossani tuli esille tapaus 

kansainvälisestä aineistoluovutuksesta. 

Tavallisin seulontatarve syntyy monien samanlaisten kappaleiden poistamisesta. 

Säilytettävät määrät kustakin materiaaliryhmästä on sovittu etukäteen. Jos samanlai-

sissa kappaleissa on laatueroja, valitaan säilytettäväksi laadullisesti parhaat. Seulon-

nassa voi olla kyse puhtaasti kokoelman järkeistämisestä, mutta usein lopullisena 

kimmokkeena tai pakkona seulonnan toteuttamiselle on ollut tilan puute. Seulontaa 

tehdään tavallisesti järjestelmällisesti, mutta esimerkiksi oheisaineistoissa seulontaa 

voidaan tehdä myös satunnaisesti seulontatarpeen tullessa vastaan esimerkiksi asia-

kaspalvelun yhteydessä. 

Seulontatavat ovat aikojen saatossa muuttuneet ja aiempaa menettelyä voidaan 

arvostella: 
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"... vähän turhankin suoraviivaisesti sitä mäkeen (heitettiin) sitten sitä materiaalia - 
ongelmajätettä. En mä pystynyt siihen oikein puuttumaan... mutta että nykykatsan-
nossa niin ois pystytty kyllä paljon tekemään siinä (=pelastamaan)." (H21, 6) 

Edellä olleessa kommentissa on nähtävissä kokemus aineiston liiasta seulonnasta ja 

poistamisesta. Jotkut taas kertovat, että aiemmin "ei uskallettu seuloa". Toisinaan ker-

ronnassa tulee myös esille vaikeudet ja yleensäkin eräänlainen vastarinta kaikenlaista 

arvottamista kohtaan. 

Yhteenvetoa arkistomassateemasta 

Olen arkistomassateeman yhteydessä hahmottanut aineistojen kertymisen kausia 

sekä sitä millaisia piirteitä aineistohankinnan työprosesseihin on eri kausina sisälty-

nyt. Arkiston alkuvaiheen kokoelmapääoman keruussa leimallista olivat vapaaeh-

toisuus, neuvottelu, henkilökohtaisuus, kontaktit, innostuneisuus ja satunnaisuus. 

Seuraavassa vaiheessa aineistojen tallettamisen lakisääteisyys toi mukanaan talletus-

velvollisuudesta muistuttamisen, mutta merkillepantavaa on, että suorat kontaktit 

tallettajiin ovat jatkossakin säilyttäneet tärkeän aseman. Suurten talletusten aika 

1980-luvun lopulla ja vuosikymmenen vaihteessa aiheutui monista toimintaympä-

ristön muutoksista tuotantoyhtiöissä, elokuvalaboratoriotoiminnassa, lainsäädän-

nössä ja videotuotannossa. Kautta leimasi talletusten yllätyksellisyys ja vastaanotet-

tavien aineistojen sekavuus. 1990-luvun kuluessa tallettaminen tasaantui ja samalla 

kokoelmien kertymisen ennakoitavuus lisääntyi. Seuraava suuri muutos eli digitaa-

listen aineistojen tallettaminen oli juuri aineistonkeruuvaiheessa vuonna 2003 alku-

vaiheessaan. Analyysiä tehdessäni heräsi kysymys olisiko löytämissäni tallettamisen 

kausissa samankaltaisuuksia muiden arkistojen kanssa? 

Etsin aineistoista kerrontaa, jossa työntekijät pohtivat aineistotulvan vaikutuksia 

omaan työhönsä. Löysin kerronnasta neljä kokonaisuutta, joiden ympärille kuvailu 

kiinnittyy. Työntekijät kertovat toimintaympäristön muutoksista ja arkiston ulko-

puolisista syistä sekä toisaalta arkiston omasta aktiivisuudesta, minkä seurauksena 

aineistot ovat karttuneet. Kerronnassa on mukana aineistomassojen seurauksia eli 

niitä vaikutuksia, joita massat ovat aiheuttaneet kokoelmienhoitoon ja aineistojen 

käyttöön. Kerronnassa on omakohtaisia kokemuksia ja toisaalta muilta kuultuja 

tarinoita. 

Aineistomassoihin liittyy laaja kirjo kokemuksia aineistojen vähyyden ja arkisto-

massojen välillä. Kerronta liikkuu kokoelmien alkuvaiheen keruusta ja aineistopuut-

teista rasittaviin massakokemuksiin ja toisaalta aineistojen työhön tuomaan positii-
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visuuteen, esimerkiksi iloon harvinaisen aineiston löytymisestä ja kokoelmien täy-

dentymisestä. Aineistomuutokset ovat aiheuttaneet aluksi kokemuksia hallitsemat-

tomista aineistotulvista. Massoista on seurannut fyysistä rasitusta, kiirettä ja työpai-

neita sekä erilaisia vaikutuksia muihin töihin, niiden uudelleenjärjestelyihin ja työn 

laatuun. Mukana on rästeihin liittyviä tuntemuksia keskeneräisyydestä, stressaantu-

misesta ja turhautumisesta sekä kokemuksia turhan työn tekemisestä. Myöhemmin 

henkilökunnan ja resurssien lisääntyminen, työprosessien ja tietotekniikan kehitty-

minen sekä aineistojen luettelointi ovat johtaneet kokemuksiin aineistojen hallin-

nasta. 

Aineistomassojen kertymisellä on seurauksia työprosesseihin, erityisesti arvon-

määritykseen, työn tekemisen järjestykseen ja seulontaan. Olen selvittänyt tutkimus-

tapauksen avulla erilaisia valinnan ja priorisoinnin tapoja, joita toteutetaan arkiston-

hoidon eri vaiheissa. Työn tekemisen järjestys nousee arvonmäärityksen ja seulon-

nan rinnalle kolmanneksi tärkeäksi tekijäksi päätöksissä, jotka määräävät mitkä ai-

neistot aktiivisesti säilytetään tulevaisuuteen. 

4.3 Arkipäiväistyvä tietotekniikka 

Edellä käsitellyn arkistomassateeman ohella tutkimuksen toisena keskeisenä aiheena 

on arkistotyön teknistyminen, erityisesti katsottuna kokoelmienhallinnan näkökul-

masta. Olen konteksteissa esitellyt yleisellä tasolla tietoyhteiskuntakehitystä ja tieto-

työn lisääntymistä sekä tietojärjestelmien tuloa yleisesti arkistoalalle ja erityisesti elo-

kuva-arkiston kokoelmien hallintaan. Olen myös selvittänyt tekniikan arkipäiväisty-

mistä. 

Idean tasolla arkipäiväistyminen näyttää selkeältä ja suoraviivaiselta tapahtumal-

ta. Prosessissa nähdään uutuus ja sen kesyyntyminen tai toisaalta uutuuden katoa-

minen ja unohdus. Nähdään myös syklimäisesti toistuvia uusia uutuuksia ja kuinka 

niille lopulta käy. Pysähdyn kuitenkin omassa tutkimuksessani tarkastelemaan tar-

kemmin tietoteknisten uutuuksien kesyyntymisen prosessia arkistoyhteydessä ja sitä 

minkälaisia positiivisia tuntemuksia tai toisaalta negaatioita ja epävarmuuksia arki-

päiväistymisen keskellä olevat työntekijät kokevat. Yhden ammattiryhmän lähitar-

kastelun kautta on tekniikan arkipäiväistymisestä ja kesyyntymisprosessista mahdol-

lista löytää piirteitä, jotka ovat tuttuja työelämäyhteydessä yleisemminkin. 

Kokoelmienhallinnan tietojärjestelmien kehittyessä työntekijät ovat mukana ajal-

lisesti pitkässä ja jatkuvassa muutosprosessissa. Kerronnassa kutakin kehitysvaihetta 

tai järjestelmän ominaisuutta verrataan johonkin aiempaan kehitysvaiheeseen tai 
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järjestelmän oletettuun tulevaisuuteen. Nykyinen käsitys riippuu aina vertailukoh-

dista. Ollaan aiempien kokemusten ja tulevien odotusten tai pelkojen risteymässä. 

Tietojärjestelmän kehitys koostuu hitaamman kehityksen ja hyppäyksenomaisten 

kokonaisuudistusten vuorottelusta. 

4.3.1 Manuaalisista työprosesseista tietojärjestelmiin 

"Siis alussa ei ollut mitään. Kun mä aloitin – mulla ei ollut edes vihkoa mihin mä 
olisin kirjoittanut. Mutta kun mä olin tottunut, että pitää kirjoittaa johonkin ylös, 
niin mä sitten perustin tommoisen vihkon... tämä on tänä päivänäkin käytössä vielä, 
sieltä sitten haetaan, jos ei muualta löydy." (H14, 1-2) 

Edellinen sitaatti on muistikuva todellisesta tilanteesta 1970-luvun alkupuolella. 

Tästä ajasta katsottuna on hämmästyttävän vaikeaa kuvitella arkistojen hallintaa 

ilman kunnollisia luettelointijärjestelmiä ja -säännöstöjä. Kuten edellisestä kommen-

tista ilmenee, aluksi yksinkertaisimmatkin yhteisesti käytettävät kokoelmienhallin-

nan menetelmät puuttuivat ja niiden perustaminen vaati yksilöllistä aktiivisuutta. 

Käsittelen tutkimuksen keskeisimpiin aiheisiin lukeutuvan teknistymisteeman 

yhteydessä erityisesti tietotekniikan tuloa arkistojen hallintaan eli käytännössä arkis-

ton tietokantojen kehittymisen vaikutusta työprosesseihin ja kokemuksia työn 

muuttumisesta. Jo aineistojen keruun yhteydessä oli kuitenkin selkeästi havaittavis-

sa, että kokoelmienhallinnan teknisiä järjestelmiä ei voi käsitellä historiallisesta 

näkökulmasta ottamatta huomioon aiempia manuaalisia luettelointimenetelmiä sekä 

muistinvaraisuuteen perustuvaa aineistojen hallintaa. Katkoton muutos muistinva-

raisista ja manuaalisista tiedonhallinnan tavoista tietoteknisiin järjestelmiin tuli ker-

ronnassa esille, vaikka en sitä alun perin etsinyt tai siitä esittänyt varsinaisia kysy-

myksiä. 

Teknisillä tietojärjestelmillä on taustoja manuaalisissa järjestelmissä ja esimer-

kiksi elokuva-arkiston tapauksessa ensimmäinen tietokanta on rakennettu pitkälti 

vanhojen manuaalisten mallien mukaan. Myöhemmin manuaalisia järjestelmiä on 

pidetty rinnalla, vaikka luettelointi siirtyikin tietokantoihin. Siirtymä manuaalisesta 

järjestelmästä tietotekniseen järjestelmään on ajatuksen tasolla radikaali muutos, 

mutta käytännön työprosesseissa siirtymä toteutettiin liukuvasti. Tutkimukseni aika-

perspektiivi 1970-luvulta 2000-luvun alkuun tuo näkyviin pitkän siirtymisvaiheen 

manuaalisista tiedonhallintatavoista teknisiin tietojärjestelmiin. 

Vanhan järjestelmän käyttöön liittyy aina vahva tottumus ja siitä pois oppimi-

nen. Uusi tietotekninen järjestelmä kehittyi hitaasti ja vanhastaan olemassa olevat 

tietovarastot saatiin tallennettua järjestelmään viiveellä. Järjestelmä ei siis alkuvai-



 

149 
 

heessaan vastannut kaikkiin kokoelmienhallinnan tarpeisiin. Manuaalisen järjestel-

män käytön pitkittäminen tapahtui siis usein käytännöllisistä syistä. Syy näyttää har-

vemmin olleen varsinaisessa muutosvastarinnassa. Tästä kertoo muun muassa se, 

että manuaalisista rinnakkaisjärjestelmistä luovuttiin siinä vaiheessa, kun luottamus 

tekniseen järjestelmään vakiintui. 

Käsittelen näitä teemoja kerronta-aineiston valossa tarkemmin kahdessa seuraa-

vassa luvussa. Jaan analyysissä manuaaliset työtavat kahden otsikon alle. Otsikointi 

kuvaa tapahtumia kronologisessa järjestyksessä: 1) Manuaaliset järjestelmät kokoel-

mien- ja tietojenhallinnan ensisijaisena välineinä ja 2) Manuaaliset järjestelmät tieto-

teknistyneiden työprosessien rinnalla. 

Käytän analyysin apuna eri työntekijäsukupolvien kokemuksia manuaalisista 

järjestelmistä. Yleisesti voidaan todeta, että sekä 1970- että 1980-luvulla työnsä 

aloittaneet ovat omakohtaisesti kokeneet vaiheen, jolloin arkistolliset työprosessit 

olivat täysin manuaalisten ja muistinvaraisten järjestelmien varassa. Kokemukset 

sekä manuaalisesta että tietoteknisestä järjestelmästä auttavat vertaamaan niiden 

ominaisuuksia toisiinsa. 1990-luvulla työnsä aloittaneiden aikaan tietojärjestelmä on 

ollut koko ajan käytössä. Joillakin työntekijöillä on kuitenkin kokemuksia manuaali-

sista järjestelmistä aiemmista työpaikoistaan. Toisaalta laaja tietojärjestelmä kehittyi 

elokuva-arkistossa vähitellen, laajentuen vielä 1990-luvunkin aikana uusiin aineisto-

ryhmiin ja toimintoihin. Niinpä 1990-luvun alussa aloittaneilla työntekijöilläkin on 

kokemuksia osin manuaalisesti hallinnoiduista kokoelmista ja tiedoista. Täten en-

simmäinen luku "Manuaaliset järjestelmät kokoelmien- ja tietojenhallinnan ensisi-

jaisena välineinä" sisältää siis pääosin 1970- ja 1980-luvuilla työnsä aloittaneiden 

kokemuksia, mutta toinen luku "Manuaaliset järjestelmät tietoteknistyneiden työ-

prosessien rinnalla" koskee kaikkien työntekijöiden kokemusmaailmaa. 

Manuaaliset järjestelmät kokoelmien- ja tietojenhallinnan ensisijaisena välineinä 

Manuaaliset järjestelmät voivat olla esimerkiksi kortistoja, vihkoja, kansioita tai 

numerokirjoja. Ne koettiin aluksi riittävänä tarkoitukseensa, koska arkiston toimin-

nan alkuvaiheessa tietojen ja hallittavien materiaalien määrä oli vähäinen. 

"Alkuaikoina oli tyypillistä, että filmejä oli vähän ja niihin liittyviä asioita tiedettiin ja 
muistettiin ulkoa. Myös henkilökuntaa oli vähemmän. Kaikki tiesi kaikesta kaiken.” 
(H18, 1) 

Haastatteluissa kerrotaan, että kortistoja alettiin perustaa 1970-luvun alkupuolella 

filmien pelastamisprojektin alettua. Malleja kortistoille saatiin lähinnä DDR:n vas-
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taavanlaisista elokuva-aineistoille suunnitelluista kortistoista. Tätä ennen ei käytössä 

ollut mitään systemaattista tietojenhallinnan järjestelmää, mutta tietoja kuitenkin 

kirjoitettiin jonkin verran jo ennen kortistoja esimerkiksi vihkoihin. Kortistojen 

perustaminen aloitettiin käytännöllisen tarpeen mukaan nitraattifilmeistä. Koska 

aineistomäärät vielä tässä vaiheessa olivat pieniä, pystyttiin kortistojen avulla hyvin 

hallitsemaan tietoja. Sekä 1970- että 1980-luvulla työnsä aloittaneet kommentoivat 

manuaalijärjestelmän toimineen hyvin aikansa tarkoituksiin. Seuraavassa vaiheessa 

alettiin tehdä kortistoja asetaattifilmeistä sekä kerätä elokuvien filmografisia tietoja. 

Tällöin korttien määrä kasvoi huomattavasti. Kortistot palvelivat edelleen tarkoitus-

taan, mutta niiden ylläpitämisessä oli omat vaikeutensa: "Hidastahan se on täyttää niitä 

lappujakin ja aakkostaa niitä." (H14, 7) 

Manuaalisen järjestelmän etuna pidettiin turvallisuutta ja tietojen säilymisvar-

muutta.330 Tämän lisäksi korttien etuna nähtiin tiedon tiivis esitysmuoto, koska 

korteille ei yksinkertaisesti mahtunut paljon tietoa. Kortilla olevan tiedon selkeyttä 

pidettiin hyvänä ja usein mainittiin, että tarpeellinen tieto oli nähtävissä nopeasti 

yhdellä silmäyksellä. Tietojen määrä vanhoissa manuaalisissa järjestelmissä oli kui-

tenkin yleensä melko vähäinen ja niitä pidettiin "riisuttuina malleina" verrattuna 

nykyaikaisiin tietokantoihin. Kortiston hyvänä puolena pidettyä selkeyttä verrataan 

kerronnassa tietokonetulosteisiin, joiden tekstiä voidaan pitää liian pienenä ja sen 

vuoksi epäselvänä. Manuaalisten järjestelmien yhteydessä mainitaan joustavuus: 

"siinä voi helpommin joustaa siinä kirjoittamisessa". Huonona puolena manuaalikor-

tistoissa pidettiin suppeita hakumahdollisuuksia ja mahdollisuutta vain vähäisen 

tietomäärän kirjoittamiseen, mikä on selkeästi nähtävissä tiiviin esitysmuodon 

negatiivisena vastaparina. 

Manuaaliset järjestelmät tietoteknistyneiden työprosessien rinnalla 

Kokoelmien tiedonhallinta siirtyi elokuva-arkistossa vähitellen 1980-luvun loppu-

puoliskolla ja sen jälkeen tekniseen tietojärjestelmään. Löysin kuitenkin kerronnasta 

neljä erilaista tapaa käyttää manuaalisia järjestelmiä vielä teknisten järjestelmien 

rinnallakin: 1) Työprosessin apuna, 2) Helpottamaan ja nopeuttamaan tietojen 

tarkistamista, 3) Tilastointia varten ja 4) Varajärjestelmänä. 

                                                   
330 Usein manuaalisten järjestelmien turvallisuuden ja tietojen säilymisvarmuuden vastaparina kerron-
nassa on huoli sähköisten aineistojen säilymisestä. Manuaalisten tietojen säilymisvarmuutta kommen-
toidaan siis myöhempien kokemusten läpi. 
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Vaikka luettelointi ja kokoelmien hallinta siirtyivät tietokantaan, manuaalisia työ-

tapoja on silti jatkossakin pidetty työprosessien apuna. Esimerkiksi säilytystiloissa 

työskenneltäessä, materiaalien tietoja on kirjattu ensin paperille ja vasta myöhem-

min keskitetysti tietokantaan. Tällöin manuaalinen kirjaus oli vain työprosessin väli-

vaihe, eikä paperiversioita ollut tarkoitettu säilytettäviksi. Samanlaista työtapaa on 

käytetty myös kortistoaikaan eli tiedot kirjattiin ensin säilytystiloissa paperille ja sit-

ten korteille.331 Niin sanottuja numerokirjoja tai -vihkoja pidettiin kontrollin vuoksi 

ja varajärjestelmänä, jos tietokannassa oli virheellistä tietoa tai tieto puuttui. Tällöin 

nähtiin nopeasti mitä arkistonumeroita oli käytössä ja mitkä olivat materiaalin 

tärkeimmät perustiedot. Joskus manuaalisen järjestelmän käyttöä perusteltiin tilas-

toinnilla. Manuaalisen järjestelmän käyttö näissä tilanteissa kertoo vielä vuonna 

2003 koetusta teknisen järjestelmän kehittymättömyydestä esimerkiksi arkistonu-

meroiden hallinnassa ja tilastoinnissa. Manuaalisen tiedonhallintatavan käyttö ei 

kuitenkaan aina ole epäluottamuskysymys teknistä tietojärjestelmää kohtaan, vaan 

manuaalinen järjestelmä voi avustaa, nopeuttaa ja tarkentaa työprosesseja. 

Aineistoni kertoo, että teknistä järjestelmää kohtaan tunnettuun epäluottamuk-

seen perustuva manuaalivarmistus jatkui kunnes luottamus uuteen tietojärjestel-

mään syntyi. Aineistojen ja niihin liittyvien tietojen säilymisen turvaaminen on 

arkistotyössä tärkeä osa ammatti-identiteettiä. Kerronnasta käy kuitenkin hyvin sel-

ville, että vielä vuonna 2003 koettiin epäluottamusta tietojärjestelmien toimivuutta 

ja tietosisältöjen säilymistä kohtaan. Epäluottamus aiheutti sen, että tietojärjestel-

män rinnalla pidettiin erilaisia manuaalisia varajärjestelmiä. 

"Mutta tietysti se huoli siitä, että miten tämä säilyy, se on kyllä suuri. Käytän suuret 
määrät tätä tulostusmustetta, koska mä en pystyisi luottamaan siihen, että nää 
tosiaankin säilyy sillä tavalla nää tiedot. Mä yritän mahdollisuuksien mukaan ottaa 
siitä (tulosteen)." (H1, 16) 

Vielä ensimmäisen polven tietojärjestelmän alkuaikoina useilla oli tapana pitää 

rinnalla varalta manuaalista järjestelmää, johon kirjattiin tärkeimmät tiedot siltä 

varalta, että tiedot jostakin syystä katoaisivat sähköisestä järjestelmästä. Kun luotta-

mus tietojärjestelmään lisääntyi, manuaalisten varajärjestelmien ylläpidosta luovut-

tiin. Vuonna 2003 oli jo nähtävissä luopumista rinnakkaisista varajärjestelmistä. 

Kerronnassa tulee esille ajatuksia eräänlaisesta rajavaiheesta: luottaako tietojen säily-

                                                   
331 Tutkimusaineisto kertoo vuoden 2003 tilanteesta ja tältä osin olisikin mielenkiintoista tutkia 
kuinka  jatkossa kannettavien tietokoneiden ja mobiililaitteiden tulo on vaikuttanut manuaalisiin työs-
kentelytapoihin ja mahdollisesti vähentänyt niitä. 
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vyyteen järjestelmässä vai ei? Joissakin kommenteissa omaa tai toisten epäluotta-

muskokemusta voidaan jo pitää hieman vanhanaikaisena. 

"Et kyllä pitkään pidin käsikortistoa ajan tasalla... mulloli lippuja ja lappuja, koska mä 
ajattelin, etten mä voi luottaa tuommoseen koneeseen, et ei se tieto siellä säilyy, että 
noissa paperikorteissa ne varmasti pysyy, kun mä ihan ite oon kirjottanu ne. Mutta 
kyllä se – nyt ei oo tarttenu... et ei se kauaa pyöriny." (H4, 2) 

Vuonna 2003 oli arkistotyössä jo edetty siihen vaiheeseen, että tietojärjestelmän 

olemassaoloa ei varsinaisesti kyseenalaistettu ja vanha kortistoissa ollut tieto oli 

pitkälti saatettu tietokantaan: "...sehän on työtä, että sen (tietokannan) pitää täydentyä, 

vaikka vois periaatteessa saman asian löytää jostain muualtakin, koneelle ne pitää kuitenkin 

viedä loppujen lopuksi." (H26, 3) 

4.3.2 Tietoteknistymisen alku ja uudistumisen syklit 

Siirryn analyysissä manuaalisista tiedonhallinnan tavoista kuvaamaan muutosta ja 

kokemuksia, joita kerronta-aineistossa liitetään elokuva-arkiston tietoteknistymisen 

alkuvaiheeseen (ensimmäisen polven tietojärjestelmä, otettu käyttöön 1987) sekä 

myöhempään kehitykseen (toisen polven tietojärjestelmä, otettu käyttöön 1998).332 

Myös tämä teema sisältää eri työntekijäsukupolvien mukaan tehtyä analyysiä. 

Haastatteluissa useat henkilöt kommentoivat, etteivät enää oikein muista miltä 

tietotekniikan tulo tuntui tai mitä vaikeuksia alussa oli. Aikaa tietojärjestelmän alku-

vaiheista oli haastatteluajankohtana kulunut jo yli 15 vuotta. Myös myöhemmin 

työnsä aloittaneet voivat sanoa unohtaneensa jo työnsä alkuvaiheen tuntemukset. 

Tämä on tyypillistä kokemuskerronnalle. Muistamattomuutta kuvaavista kommen-

teista huolimatta haastateltavat kertoivat pienen muistelun jälkeen paljon kokemuk-

siaan tietojärjestelmien eri vaiheista. Tämän kokemuskerronnan avulla on mahdol-

lista hahmottaa kuvaus tietojärjestelmän alkuajoista ja myöhemmästä kehityksestä. 

Tietojärjestelmän tulo: ensimmäisen polven tietojärjestelmä 

Työntekijöiden taustoista ilmenee, että ennen elokuva-arkiston tietojärjestelmän 

käyttöä heillä oli yleensä vähän tai ei ollenkaan tietoteknistä kokemusta. Monilla 

                                                   
332 Vertailukohtana voidaan mainita, että kirjastoissa alettiin jo 1980-luvulta lähtien puhua kirjasto-
järjestelmien sukupolvista. Tämä kertoo siitä, että kirjastojen tietotekniikalle alkoi muodostua oma 
historiansa. Saarti 2009, 742. 
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ensimmäiset tietotekniset kokemukset syntyivät työpaikalla, aikana ennen kotiko-

neiden yleistymistä. Vain harvoilla oli tietoteknistä kokemusta aiemmista työpai-

koista ja vain yksittäistapauksissa kotikoneista. Yleensä aiempaa kokemusta luon-

nehdittiin vähäiseksi ja käytössä olleita järjestelmiä yksinkertaisiksi. Työpaikoilla 

tietotekniikkaa oli käytetty vain juuri sen verran kuin se työssä oli välttämättä tar-

peellista. 

Tietojärjestelmiä koskevan kerronnan tyylipiirteenä on vertailu. Uudet koke-

mukset vaikuttavat vanhojen kokemusten kuvailuun ja vertailu tapahtuu uuden 

kokemuksen läpi. Ensimmäisen tietojärjestelmän ominaisuuksia verrataan myö-

hemmin käytössä olleisiin tai uusimpaan järjestelmään. Uutta pidetään pääsääntöi-

sesti aiempaa parempana. Vertailuja tehdään myös aiemmin käytössä olleisiin 

manuaalisiin järjestelmiin. Kuten jo aiemmin tuli esille, ensimmäinen tietojärjestel-

mä rakennettiin pitkälti käytössä olleiden manuaalikortistojen pohjalta. Joissakin 

tapauksissa kortistomainen tuttuus voitiin jopa kokea ensimmäisen tietojärjestel-

män käyttöä helpottavana ominaisuutena. 

"...se (tietojärjestelmään siirtyminen) ei ollut kauheen sinänsä hankalaa. Siis se miksi 
se ei ollut hankalaa oli se, että siellä oli hirveen hyvät ne manuaalikortit aikanaan 
suunniteltu... se oli taas tuolta DDR:n arkistosta käynyt hakemassa mallia, jossa oli 
ihan hirveen hyvät ja tarkat kortistot, sieltä oli haettu se malli noihin Suomen 
elokuva-arkiston kortistosysteemeihin... siis ilman muutahan se (tietojärjestelmä) oli 
parempi silleen, että pystyttiin tekemään hakuja ihan eri tavalla... siinä oli mun 
mielestä suuri harppaus." (H30, 2) 

Vaikka parannusta manuaaliseen järjestelmään verrattuna olikin, ensimmäisen pol-

ven tietojärjestelmää luonnehdittiin kuitenkin usein sanalla "hankala" tai "yksinker-

tainen". Hankaluutena pidettiin kenttien ja tietojen suppeutta. Erityisesti vapaamuo-

toisten lisätietojen kirjoittamiselle ei ollut järjestelmässä paikkaa. Lisäksi samoja 

tietoja piti toistaa kirjoittamalla ne yhä uudestaan pudotusvalikkojen vielä puuttu-

essa. Kommentit kertovat kortistomaisen tietopohjan ongelmista, jossa tiedot eivät 

liittyneet toisiinsa vaan jäivät erillisiksi.333 

Ensimmäisen polven tietojärjestelmää pidettiin hitaana ja aluksi vanhojen tieto-

jen vienti manuaalikorteilta järjestelmään hidasti työtä entisestään. Tällöin koettiin, 

että takautuva tietojen tallentaminen vei aikaa kokoelmienhoidolta ja uuden aineis-

ton luetteloinnilta, eikä työ muilla rintamalla sen vuoksi edennyt toivotulla taval-

                                                   
333 Asko Mäkelän (2005, 123) mukaan museoalalla vahva kortistojen käsittelyn perinne on tietojärjes-
telmäkehityksen alkuvaiheessa jopa estänyt tietoteknisten mahdollisuuksien hyödyntämistä luetteloin-
nissa. 
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la.334 Myös tietojen hakuominaisuudet koettiin yleisesti vajavaisiksi, mutta toisaalta 

kuitenkin manuaalijärjestelmään verrattuna huomattavasti kehittyneemmiksi. Järjes-

telmä palveli paremmin kokoelmienhoidon puolella, mutta ei tukenut tarpeeksi 

tietojen hakua esimerkiksi nopeissa ja vaativissa asiakaspalvelutilanteissa. 

Järjestelmän puutteista huolimatta tilanteeseen sopeuduttiin.335 Huonoille käyt-

töominaisuuksille riitti jälkikäteen ymmärrystä, koska tiedettiin ettei parempaakaan 

siihen aikaan olisi voitu saada ja että järjestelmä oli niin sanotusti aikansa tuote ja 

jopa edistyksellinen arkistoalalla: "Varmasti huippujuttu sillon kun se aloitettiin joskus 80-

luvun alkupuolella tai puolivälissä", "Ei se ollut huono järjestelmä, se oli vain sen ajan 

järjestelmä", "Moni kävi ihmettelemässä, ei mun mielestä arkistoissa kauheesti (tietojärjestelmiä) 

ollut". 

Tietojärjestelmällä työskentelyyn on aluksi liittynyt outouden tuntemuksia, jänni-

tystä ja väärin tekemisen pelkoa. Koettiin, että tiedon on oltava täsmällistä ja oikein 

ja että tiedon kollektiivinen käyttäminen luo paineita tehdä kirjaukset oikein. Tieto-

tekniikan käytön opettelu on myös voitu kokea ylimääräisenä riesana, erityisesti 

uutta työtä aloittaessa, kun muutakin oppimista oli paljon: "... se oli vähän se, että 

kaikki oli niin uutta ja kaikki oli outoo kun tulin tänne  – jotenkin oli semmonen, että 

tommosta vielä pitää käyttää tässä. Kaiken muun lisäks."  (H13, 6) 

Eri työntekijäsukupolvien kokemuksia tietotekniikan tulosta arkistotyöhön 

1970-luvulla työnsä aloittaneet muistavat vielä hyvin ajan, jolloin ei osattu kuvitel-

lakaan tietotekniikkaa ja sen mahdollisia hyötyjä arkistotyöhön. Jälkikäteen voidaan 

pohtia sitä, kuinka tuolloin ei tajuttu asioita tai kuinka hitaasti tietojärjestelmien 

merkitys ymmärrettiin. Voidaan myös nähdä virhearvioita ja kommentoida omaa tai 

toisten ymmärtämättömyyttä. Toisaalta ymmärretään sen aikaiset olosuhteet, eikä 

puhuta asiasta "jälkiviisaana". Kerronnassa muistetaan nimillä henkilöitä, jotka 

olivat eräänlaisia edelläkävijöitä, "friikkejä" tai joilla nähdään jälkikäteen olleen visio 

                                                   
334 Vuonna 1987 on raportoitu korkeakoulukirjastoista samanlaisia ongelmia. Tietojärjestelmien alku-
vaiheessa hankaluuksia aiheutti kahdentyyppisen luetteloinnin tekeminen rinnakkain eli samaan 
aikaan luetteloitiin entisillä ja uusilla menetelmillä sekä vietiin vanhojen luetteloiden tietoja järjes-
telmään. Työntekijät joutuivat hallitsemaan molemmat työtavat ja jakamaan työaikaansa niiden kes-
ken. Selvityksen haastatteluissa tuotiin esille kiireinen työtahti ja se, ettei aikaa riittänyt työssä 
tapahtuvien muutosten seuraamiseen, uuden oppimiseen ja luettelointityön kehittämiseen. Kesken-
eräiset tietojärjestelmät vaikeuttivat luettelointityötä ja aiheuttivat korjaustarvetta sekä tietoihin että 
ohjelmistoihin. Toisinaan työskentelyä vaikeutti se, että laitteista oli pulaa. Tietotekniikan tulo ja 
vaikutukset korkeakoulukirjastoihin 1987, 3, 68-69 ja 73. Museoiden takautuvan luetteloinnin kesken-
eräisyydestä ja ongelmista ks. Mäkelä 2005, 132. 

335 Sopeutumisprosesseista lisää luvussa "Sopeutumisen strategiat". 
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tekniikan kehittymisestä. Haastatteluissa muistellaan ensimmäisiä aavistuksia tie-

donhallintaan tulevista muutoksista. Heikkoja signaaleja saatiin aluksi arkiston 

ulkopuolelta. Kerronnassa tulee esille, kuinka vähitellen tietoa innovaatioista alkoi 

tihkua muualta yksittäisten ihmisten välityksellä. 

"... se oli joku asiakas... ne ihmetteli meidän systeemiä, tätä tämmöistä korttipohjaista 
systeemiä -  joskus 80-luvun puolivälissä, ehkä pikkuisen aikaisemmin - että eikö 
arkistossa pitäisi olla – mä en edes oikein ymmärtänyt mistä se puhui... mut siitä lähti 
tää työ liikkeelle kuitenkin noihin aikoihin... et siinä jo tyhmäkin alkoi havaita, että 
täähän on ihan oikeeseen suuntaan menevä. Yllättävän kauan siinä meni kuitenkin. 
Jos meillä olisi ollut joku semmoinen friikki..." (H21, 16-17) 

Aluksi odotukset tietojärjestelmän hyödyistä olivat vaatimattomia ja realistisia, eikä 

järjestelmälle asetettu ylisuuria odotuksia. Esimerkiksi jo muutaman tuhannen mer-

kittävimmän tietueen perustietojen kirjaamista sekä niiden haku- ja aakkostusmah-

dollisuuksia pidettiin hyvänä tavoitteena. 

 1980-luvulla työnsä aloittaneilla on 1970-luvulla tulleita enemmän kerrontaa 

nimenomaan järjestelmän alkuajoista, joka on osunut juuri oman työuran alkuun 

elokuva-arkistossa. Mukana on kerrontaa järjestelmän suunnitteluvaiheesta ja esi-

merkiksi sen suhteesta manuaaliseen järjestelmään. Luonnehtisin 1980-luvulla 

aloittaneita jo enemmänkin "tekijöitten" sukupolveksi. Edellinen sukupolvi kuvailee 

kerronnassaan enemmän aikaa, jolloin tietotekniikka oli vielä "kaukaista ajattelua". 

1990-luvulla työnsä aloittaneiden kerronnasta huomaa, että järjestelmän kehitty-

essä alettiin kaivata ja oppia vatimaan uusia ominaisuuksia. Myöhemmin tulleetkin 

ymmärtävät järjestelmän aikansa tuotteeksi, mutta kritisoivat vanhaa järjestelmää 

avoimemmin kuin edelliset työntekijäsukupolvet, jotka ovat kokeneet tietojärjes-

telmän kaikki vaiheet. Kritisointia on nähtävissä, vaikka monilla ei sinänsä ollut 

elokuva-arkistoon tullessaan paljon aiempaa kokemusta muista tietojärjestelmistä. 

1990-luvulla työnsä aloittaneilla on ensimmäisestä tietojärjestelmästä paljon kom-

mentteja "surkea", "kauhea", "hankala" ja "vaikea". 

Kokonaisuudessaan tietojärjestelmän arkipäiväistymiskerronnassa pääosaan 

nousee enemmänkin sopeutuminen kuin muutosvastarinta. Tietojärjestelmän tuloa 

ei muisteta ainakaan korostetun hankalana, mutta luottamus syntyi kuitenkin vasta 

vähitellen järjestelmän hyötyjen tultua näkyväksi. Omaksumista edisti myös se, että 

omassa työssä käytettiin yleensä vain pientä osaa koko järjestelmästä ja se oli opit-

tava, koska töitä ei voinut muuten hoitaa. Kokemus järjestelmän muista osista saat-

toi sen sijaan olla hyvinkin ohutta. Joissakin kommenteissa voidaan myös todeta 

aloituksen olleen pelättyä helpompaa tai oppimisen arvioidaan olleen muilla vielä 

vaikeampaa kuin itsellä. 
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Ehkä kaikista teemoista selvimmin juuri tietojärjestelmän käyttöönotossa tulee 

esille ero eri työntekijäsukupolvien välille. Kritiikki kasvaa, ellei ole koettu aikaa 

ennen järjestelmän tuloa tai jos ei itse ole oltu mukana järjestelmän kehittämisen 

alkuaikoina. Jos työntekijä on kokenut ajan, jolloin työskenneltiin pelkästään manu-

aalisesti, nähdään selvemmin tietojärjestelmän edut. Kerronnasta huomaa, että 

tietojärjestelmän kaikki kehitysvaiheet kokeneille jää muistijälki siitä, että järjestelmä 

on ollut aikanaan edistyksellinen. Jos tämä kokemus puuttuu, on kritiikkikin hel-

pompaa. 

Tietojärjestelmän kehittyminen: siirtymä toisen polven tietojärjestelmän 

Käsittelen seuraavassa työntekijöiden kerronnan kautta tietojärjestelmän kehittymi-

seen ja erityisesti ensimmäiseen suureen järjestelmän kokonaisuudistukseen liittyvää 

kokemuksellisuutta eli siirtymistä ensimmäisen polven tietojärjestelmästä toisen 

polven järjestelmään vuonna 1998. 

Aineistossa on sekä siirtymän valmisteluihin että siirtymän jälkeisiin kokemuk-

siin liittyvää kerrontaa. Henkilökunnan osallistuminen uuden tietojärjestelmän 

suunnitteluun vaihteli paljon aktiivisen ja passiivisen osallistumisen välillä, esimer-

kiksi muut työkiireet mainitaan syynä vähäiseen osallistumiseen. Järjestelmän ja 

tietojen siirron suunnittelussa mukana olleet kokivat suunnitteluvaiheen pitkänä ja 

työläänä. Esimerkiksi määrittelyjä ja yksityiskohtia hiottiin kokouksissa paljon. 

"...onhan se välillä ollut vähän rassaavia nää tällaset kokoukset, kun jyystetään jotain 
tätä ja tuota välilehteä. Tää ei kelpaa tolle ja tää ei sit taas tolle... Joskus tuntuu, että 
nää pitäs olla niinku kaikilla melkein omansa." (H6, 9) 

Muutamissa kommenteissa tulee esille, ettei oltu täysin tyytyväisiä siihen, että suun-

nitteluvaiheessa esille tuodut ideat olisivat päätyneet valmiiseen järjestelmään tai 

että tietotekniikka otettiin käyttöön epäselvillä perusteilla, liian keskeneräisenä tai 

priorisoinnit olivat vääriä. Kritisoitiin esimerkiksi sitä, että visuaaliseen ilmeeseen 

kiinnitettiin alkuvaiheessa liikaa huomiota, vaikka toiminnallisuus oli keskeneräistä. 

Uudistamisprojekti myönnettiin isoksi, mutta toisaalta myös kritisoitiin osaratkai-

sujen tekemistä kokonaisvaltaisen suunnittelun sijaan. Eräs haastateltava pohti 

tietojärjestelmän rakentamista ja siihen liittyviä päätöksiä eräänlaisena vallankäytön 

välineenä. Toisaalta vastauksissa myös tuoda esille ymmärrystä ja myötätuntoa vai-

keaa kehitystyötä kohtaan. 
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"No varmanahan ne ongelmat oli aika teknisiä osittain ja sitten - siellä oli kymme-
nisen erilaista tietokantaa ja sit kun ne pistetään yhteen, se ei välttämättä ole ihan 
helppoo, mutta mun mielestä tämmöiset siirtymävaiheen ongelmat on kyllä aika 
pitkälle takanapäin." (H20, 7) 

Siirryttäessä uuteen tietojärjestelmään syntyi konversiovirheitä, joita korjattiin vielä 

haastatteluvaiheessakin vuonna 2003. Konversiovirheiden määrästä ja haitallisuu-

desta on kahdenlaisia kommentteja. Toisten mielestä järjestelmästä löytyi enää sa-

tunnaisia virheitä, eivätkä ne suuressa määrin haitanneet työtä. Toisten kokemuksen 

mukaan virheiden määrä oli edelleen huomattava. Ero johtunee pääosin siitä mitä 

osaa järjestelmästä kukin käytti eli konversiovirheiden vaikutus järjestelmän eri 

osissa vaihteli. Toisaalta muistutettiin siitä, että alun perinkin tiedot ovat olleet osin 

puutteellisia ja virheellisiä. 

"Aikamoinen sotku oli, koska yhdistettiin oikeastaan ne erilaiset lähteet ja tietokan-
nat yhteen ja sitten alkuvaiheessa oli minunkin ensisijainen tehtävä yhdistää niitä 
nimikkeitä... ei se vieläkään ole ihan loppuun suoritettu." (H19, 2) 

Varsinaista siirtymää kommentoidaan yleisesti suhteellisen helpoksi. Kommenteissa 

on samantyyppistä väistämättömän edessä tapahtuvaa sopeutumista kuin ensimmäi-

sen polven järjestelmän tulon yhteydessä. Siirtymä ei kuitenkaan tuonut niin paljon 

outouden ja pelon tuntemuksia kuin mitä tietotekniikan alkuvaiheessa oli koettu. 

Kuten tietojärjestelmän alkuvaiheen myös siirtymän kommentoidaan sujuneen pe-

lättyä paremmin. Siirtymän negatiivisuutta voidaan silti kommentoida esimerkiksi 

siten että uuden järjestelmän opetteluun piti siirtyä juuri kun koettiin että vanhan 

järjestelmän käyttö sujui hyvin tai että uuden oppiminen vei aikansa. Alkuvaihees-

saan uusi järjestelmä voitiin kokea monimutkaisena. On myös tavallista kommen-

toida yleisellä tasolla "tietysti ainahan tulee jotain ongelmia". 

"Siirtyminen meni sit kuitenkin hyvin, vaikka mä pelkäsin ihan älyttömästi, että 
kaikki työ on menny turhaan, että se siirtyminen ei voi oikeesti onnistua, et sinne 
tulee virheitä ja ties mitä ja mä säästin niitä ajolistoja ties kuin kauan, kun mä 
ajattelin, että - ja mullon vieläkin ne itse asiassa säilössä tuolla. Jos on tiukka paikka, 
niin mä voisin sieltä tarkastaa, että pitääkö tämä paikkaansa, mutta yhtään virhettä ei 
ole tullu vastaan, että ilmeisesti nollat ja ykköset on siirtyny täydellisesti." (H4, 3) 

Aineistosta on helposti havaittavissa, että tietojärjestelmän perusteellista uusimista 

pidettiin tervetulleena parannuksena. 

"...en mä usko että siinä hirveesti vastustusta oli, koska se (vanha järjestelmä) oli jo 
aika hankala siinä mielessä, että ihmiset varmasti halusi, että olisi helpompi, 
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helpompi itse kunkin saada sieltä (tietoa) ulos... En mä muista, että siinä mitään 
kauheeta vääntöö sinänsä." (H30, 4) 

Uuteen järjestelmään siirtyminen koettiin vapauttavana, vanhaan hankalaan järjes-

telmään verrattuna. Toisaalta kerronnassa on myös mainittu uutteen järjestelmään 

latautuneista ylisuurista odotuksista sekä työn vaatimustason nousua. Eräs haasta-

teltavista epäilee: "En mä tiedä kauanko tää tyytyväisyys kestää." Syyksi jatkuvaan 

epävarmuuteen sanottiin myös se, että tietojärjestelmän kokonaisuudistus ei ollut 

ainoa seikka, joka myllersi tietotekniikan käyttöä. Pienempiä uudistuksia tehtiin aika 

ajoin. Eräs haastateltava kommentoi asiaa: "Siinä oli aina joku myllerrys tulossa tai 

menossa." (H30, 3) 

Uudistetussa toisen polven järjestelmässä pidettiin erityisen hyvänä elokuvaan 

liittyvien tietojen ja aineistokokonaisuuksien aiempaa parempaa hahmottumista. 

Hyödyt tulevat esille kerronnassa, vaikka haastatteluajankohtana järjestelmää vaiva-

sikin hitausongelma. Kortistomaisesta rakenteesta oli siirrytty kohti aitoa tietojär-

jestelmää. Tietokannan rakennetta oli muutettu sekä otettu käyttöön rekistereitä ja 

pudotusvalikkoja. Samoja tietoja ei tarvinnut enää kirjoittaa useaan kertaan ja 

tietokannassa olevat linkit mahdollistivat helpon siirtymisen järjestelmän eri osiin. 

Toisen polven järjestelmän sisällä liikkumista kuvaillaankin usein sanalla "surffaa-

minen". Lisäksi järjestelmään oli mahdollista liittää digitaalisia kuvia ja muita liitteitä 

ja siihen oli lisätty muutamia työprosessien apuvälineitä, esimerkiksi laskutusta 

tukevia toimintoja. Hauissa arvostettiin sitä, että esimerkiksi kaikki yhteen eloku-

vaan liittyvät tiedot saatiin esille kokonaisuutena yhdellä haulla. Sama ominaisuus 

toimi muissakin kohdissa järjestelmää, esimerkiksi haettaessa ohjaajan filmografiaa. 

Järjestelmää kuvataan hienostuneemmaksi, visuaalisesti aiempaa hienomman nä-

köiseksi, nopeammaksi ja toimivammaksi kuin edellinen järjestelmä. Lisäksi pidet-

tiin hyvänä sitä, että järjestelmä oli räätälöity elokuva-arkiston tarpeisiin. Uuden jär-

jestelmän opetteluun liittyvät kommentit vaihtelevat vaikean ja helpon välillä. Toi-

saalta kommentoidaan myös sitä, että uuden järjestelmän omaksumisen jälkeen 

vanha systeemi unohtuu nopeasti. 

Kehitystyön myötä järjestelmään pystyttiin kirjaamaan tietoja enemmän ja aiem-

paa monipuolisemmin. Juuri tätä järjestelmän suppeutta oli kritisoitu ensimmäisessä 

järjestelmäversiossa. Tämän jälkeen kuitenkin syntyi myös kommentteja siitä, että 

työ on muuttunut negatiiviseen suuntaan, koska kirjaamista on enemmän ja se vie 

aikaa. Yhtenäisjärjestelmässä jokainen joutuu pitämään huolta myös yhteisten pe-

rustietojen ylläpidosta. 
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4.3.3 Kokemuksia tietojärjestelmän hyvistä ja huonoista puolista 

Tietojärjestelmän käytön positiiviset kokemukset 

Tietojärjestelmien käyttöönotto on tuonut mukanaan edistyksellisyyden ja kehityk-

sen kokemuksia. Kerronnassa hyötyjä verrataan usein aiempiin kokemuksiin eli 

kuinka ennen työskenneltiin ja kuinka tietoteknistymisen positiiviset vaikutukset 

ulottuvat työprosesseihin, tiedon laatuun, arkistoaineistoihin ja arkiston imagoon. 

Teknistä tietojärjestelmää luonnehditaan yleisesti sanoilla "nopea, siisti, tehokas ja 

monipuolinen". Järjestelmä helpottaa ja yksinkertaistaa työprosesseja ja sillä on 

nimenomaan apuvälineluonne. Se myös auttaa kokonaisuuden hahmottamisessa ja 

tietojen järjestämisessä. Kerronnassa tuodaan esille, että tietojärjestelmä on lisännyt 

työn mielekkyyttä ja monipuolistanut tiedon käyttöä. 

"...täällä ei pystys tekee ilman tuota (tietojärjestelmää). Kuka tällasia määriä pystys 
pitää mielessään, eikä niinku hallitsemaan, en mä ainakaan, se on mahdoton 
ajatuskaan. Et mun mielestä mä en näe siinä kyl mitään huonoo." (H6, 10) 

Työprosessihyötyjä koetaan sekä kokoelmienhallinnassa että tietojen haussa. Tut-

kimusaineistoissa on paljon kerrontaa yhteiskäyttöisestä tietojärjestelmästä. Tutki-

muskohteessani yhteiskäyttöisyys tarkoittaa laitoksen sisäistä integroitua tietojärjes-

telmää. Tällöin kaikki yksiköt ja työntekijät käyttävät samaa monipuolisia ominai-

suuksia sisältävää tietojärjestelmää. Yhteiskäyttöisyyteen on siirrytty tietotekniikan 

kehittymisen myötä ja se on vähitellen korvannut aiemmat erilliset tiedostot.336 

Kerronnasta ilmenee, että kaikkien tietojen keskittämistä samaan järjestelmään ar-

vostetaan. Yhteiskäyttöisyyden hyötynä pidetään sitä, että tietokannassa tieto on 

kaikkien käytettävissä, täydennettävissä ja korjattavissa. Päällekkäinen työ ja tiedon 

panttaamisen kokemukset ovat vähentyneet. Yhteiskäyttöistä järjestelmää pidetään 

käyttäjien neutraalina työskentelytilana, jossa tieto on koko ajan näkyvissä kaikille 

samanlaisena ja jossa yhdessä "rakennetaan samaa taloa". Järjestelmän arvioidaan 

kaiken kaikkiaan yhtenäistävän työtapoja ja vähentävän tietojen henkilösidonnai-

suutta. Työntekijä voi entistä paremmin tehdä työtä omaan rytmiinsä ja haluamas-

                                                   
336 Kirjastoissa yleistyivät 1980-luvun lopulta lähtien ns. integroidut kirjastojärjestelmät. Niillä tarkoi-
tetaan monipuolisia tiedonhallintajärjestelmiä, joissa on lainaustoimintojen lisäksi esimerkiksi aineis-
tojen hankintaan ja luettelointiin liittyviä ominaisuuksia. Samalla järjestelmä tuki tietopalvelua ja 
mahdollisti useiden kirjastojen ja muiden tahojen toiminnan samassa verkossa. Tältä pohjalta kehit-
tyivät yhteistyön tavat, joiden avulla pystyttiin vähentämään päällekkäistä luettelointityötä. Ks. tar-
kemmin Saarti 2009, 744-750. 
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saan järjestyksessä ja tarvittaessa kollega tai ryhmä voi korjata tai täydentää tietoja. 

Lisäksi työn tekeminen ei ole niin paikkasidonnaista, koska tietojärjestelmillä on 

yhteyksiä myös säilytystiloihin ja järjestelmän avulla työ mahdollistuu eri paikoissa. 

Yhteiskäyttöisyyden rinnalla toisena merkittävänä kehitysaskeleena koetaan ha-

kumahdollisuuksien parantuminen. Järjestelmän kehittymisen myötä hakujen teko 

on helpottunut ja monipuolistunut. Hakuja on mahdollista tehdä useilla kriteereillä 

ja vapaasanahaku on vähentänyt muiden haku- ja luokitussysteemien tarvetta. 

Työprosessien lisäksi tietojärjestelmän on koettu tuottavan positiivisia vaikutuk-

sia tietoon, erityisesti tiedon laatuun ja yhtenäisyyteen. Tietojen helpon päivittämis-

mahdollisuuden vuoksi tiedot ovat reaaliajassa. Tällöin tarve muistinvaraiseen tie-

toon vähenee. 

Tietojärjestelmä vaikuttaa positiivisesti arkistoaineistoihin ja sitä pidetään ehdot-

tomana apuvälineenä suurten aineistomäärien hallinnassa. Kaiken kaikkiaan järjes-

telmä vaikuttaa kokoelmienhallintaan ja hallinnan kautta myös kokoelmien kuntoon 

ja järjestykseen positiivisesti. Harvinaisempana hyötynä kerronnassa mainitaan 

tietojärjestelmän positiiviset vaikutukset arkiston imagoon. Tietotekniikka on erään-

lainen itsestäänselvyys, joka on muuttanut työn ja arkiston imagon nykyaikaiseksi. 

Positiivisten kokemusten osalta analyysissä ei löytynyt selkeitä eroja eri työnteki-

jäsukupolvien välille. Kaikilta löytyi kommentteja tietojärjestelmän apuvälineluon-

teesta, kokonaisjärjestelmän hyödyistä, työskentelyn nopeutumisesta ja ajansäästös-

tä, hakujen helpottumisesta sekä kokoelmien paremmasta hallittavuudesta järjestel-

män avulla. 

Tietoteknistymisen negaatiot 

Tietojärjestelmiin kohdistuvat huonot kokemukset tulevat kerronnassa esille negaa-

tioina ja järjestelmiin kohdistuvina pettymys- ja epäluottamuskokemuksina.337 Ai-

neistoissa on kerrontaa järjestelmän toimimattomuudesta ja tiedon katoamisesta 

sekä erilaisia koettuja pelkoja. Kerronta-aineiston analyysissä tietoteknistymisen ne-

                                                   
337 Johanna Uotinen on tutkimuksessaan tuonut esille kotitietokoneharrastajien turhautumisen ja 
ärsyyntymisen kokemuksia, vaikka heidän suhtautumisensa koneisiin on muuten pääosin hyvin 
myönteistä. Kone voi toimia huonosti tai omituisesti, siinä voi olla virus tai se voi lakata kokonaan 
toimimasta. Uotinen 2005, 243. Tekniikan toimimattomuus on tavallinen ärsyyntymisen aihe myös 
tietotekniikan työkäytössä. Sen sijaan esimerkiksi viruksista ei omassa aineistossani ole mainintoja. 
Tämä kertonee siitä, että tietoturvan ylläpito on omista huolista poissa ja sen hoitavat järjestelmän 
ylläpidosta vastaavat henkilöt. Psykologian alalla on tehty tutkimusta, jossa tarkastellaan teknologiaa 
käyttävien henkilöiden tunneperäisiä kokemuksia, esimerkiksi tietotekniikan käyttöön liittyviä turhau-
tumia ja ahdistusta. Ks. lisää Saariluoma - Jokinen 2014. 
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gaatioista nousi muutamia selkeitä kokonaisuuksia. Jaan analyysissä negaatiot tekni-

siin ongelmiin, tiedon ongelmiin, työprosessien ongelmiin ja ihmisiin kohdistuviin 

negatiivisiin vaikutuksiin sekä hahmotan näihin sisältyviä konkreettisia arkipäivän 

ongelmia. 

1. Tekniset ongelmat 

Tekniikan ongelmista haastatteluissa tuli useimmiten esille järjestelmän kaatuminen 

esimerkiksi isojen hakujen seurauksena sekä järjestelmän meneminen "jumiin" tai 

"solmuun".338 Toinen suuri esille tuotu ongelma oli järjestelmän hitaus erityisesti tie-

tojen tallennustilanteessa. Näitä luonnehdittiin usein "teknisiksi ongelmiksi". Haastat-

telutilanteessa vastaukset heijastavat helposti sen hetkisiä ongelmia järjestelmässä. 

Myös kommentit laitteiden määrällisestä riittämättömyydestä ja tehottomuudesta 

sekä laitekannan vanhuudesta kertovat haastatteluajankohdan ja lähiaikojen koke-

muksista. 

"...mun vanha rohjakkeenihan oli semmonen, että se teki ihan mitä se itte lystäs. 
Ihan just näitä tällasia tyypillisiä joka tietokoneenkäyttäjän pattitilanteita. Kone ei 
mee kiinni, tai sitten ei aukee tai se ei talleta tai se on niin vanha." (H6, 9) 

Uutena nousevana ongelmana pidettiin tiedostoformaattien ongelmia ja hanka-

luuksia "saada auki" tiedostoja. Yleisluontoisina ongelmina pidettiin esimerkiksi sitä 

että järjestelmät vanhenevat nopeasti, koneita ja ohjelmia joudutaan uusimaan 

nopealla syklillä, josta puolestaan aiheutuu jatkuvaa uusien, hankalaksikin koettujen 

asioiden opettelua tai putoamista kehityksen tahdista. 

Jotkut ovat kokeneet järjestelmän kehitystyöhön liittyvänä ongelmana sen, että 

järjestelmää räätälöidään suppean intressiryhmän tarpeisiin tai että järjestelmä on 

joidenkin materiaaliryhmien kohdalla jäänyt muita huonommalle kehitysasteelle. 

Lisäksi kritisoidaan sitä, että järjestelmältä kaivataan koko ajan lisää ominaisuuksia, 

                                                   
338 Vuonna 2003 tehdyn tutkimuksen mukaan tietotekniikan käytön ongelmat veivät 8 % suomalaisen 
työntekijän työajasta. Taloudellisten menetysten lisäksi tietotekniikan käytön ongelmat vähensivät 
työntekijöiden työtyytyväisyyttä. Tutkimukseen haastatelluista työntekijöistä 85 % piti tietotekniikkaa 
edellytyksenä työn tekemiselle. Kokonaistyöajasta 61 % kului tietokoneen käyttöön. Tutkimuksessa 
todettiin, että yrityskohtaiset ohjelmat olivat yritykselle sopivia, mutta niiden toimimattomuus 
aiheutti työn tekemiseen katkoja. Tietokoneen ja erilaisten ohjelmien käytön osaaminen on selkeästi 
sidoksissa työmotivaatioon. Tutkimuksen mukaan eniten aikaa veivät työtovereiden auttaminen 
ongelmatilanteissa, ongelmat yrityskohtaisissa liiketoimintasovelluksissa, ongelmat laitteistojen toimi-
vuudessa sekä muut ongelmat, kuten tietoturva, oheislaitteet jne. Tietotekniikkaliiton tutkimus tieto-
tekniikan käytön ongelmista työpaikoilla, 2003. 
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koska sillä "pitäisi pystyä tekemään kaikki mahdollinen". Myös keskeneräisen järjestel-

män käyttöönottoa pidetään huonona. 

Muutamat haastateltavat tuovat esille huolen siitä, että arkistojärjestelmissä ol-

laan riippuvaisia kaupallisista tuotteista. 

"Se on ihan hyvä työväline, ilman muuta. Kun vaan tämä puoli, että - me ollaan 
markkinavoimien armoilla, se jotenkin pysyy siinä. Kun kuitenkin niinku arkistot, ne 
on pieniä asiakkaita maailmanlaajuisesti, vaikka se ois kuinka arkistojen yhteinenkin 
huoli, kuitenkin niin pieni ryhmä." (H1, 17-18) 

2. Tiedon ongelmat 

Raporttien, tilastoinnin ja numeraalisen tiedon käsittelyn kehittymättömyys aiheutti 

tiedonhallinnallisia ongelmia, eikä järjestelmän näiltä osin koettu tukevan tarpeeksi 

hyvin omaa työtä. Tämän seurauksena raportteja ja tilastoja jouduttiin tekemään 

manuaalisesti vanhoilla menetelmillä. Suurten tietokokonaisuuksien hallinnassa 

koettiin ongelmia, puhuttiin esimerkiksi tietokannan laajuudesta ja "paisumisesta" ja 

siitä johtuvasta järjestelmän monimutkaistumisesta. 

Sisältötietojen ongelmia ei pääsääntöisesti pidetty tietotekniikan ongelmina, vaan 

sisällön ja tekniikan ongelmat osattiin erottaa toisistaan. Joiltakin osin tiedollisten 

ongelmien kuitenkin koettiin johtuvan tietojärjestelmästä. Kerronnassa tuli esille 

esimerkiksi paljon henkilöresursseja vievä tietojen korjailutarve automaattisten 

tiedonsiirtojen jälkeen. Lisäksi puhuttiin siitä, että tietokannassa olevaan tietoon 

tulee aina suhtautua kriittisesti: "...niin se pitää jotenkin kuitenkin vieläkin muistaa että 

siellä on virheitä, älä usko sitä mitä tuossa ruudulla sanotaan!" (H13, 5) Joidenkin mielestä 

tietotekniikkaan ja järjestelmissä olevien tietojen sisältöihin luotetaan liikaa ja tästä 

aiheutuu vääränlaista siisteyden tunnetta verrattuna kokoelmien todelliseen tilaan. 

Ongelma on enemmänkin järjestelmän käyttöön ja työprosesseihin liittyvä, mutta 

kokemus siitä, että virheelliset tiedot ikään kuin piiloutuvat tietokantaan, on aito. 

"Et joillekin tuntuu olevan se, että kun on siistiä, niin asiat on hyvin ja tietokone on 
yks niitä asioita, että ne saa siivottua myös sinne tietokoneeseen, vaikka ne ois ihan 
sekaisin, niin siellä ne on kuitenkin... Mä luulen, että monessa muussakin arkistossa 
on ihan samoja ongelmii." (H4, 9-10) 
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3. Työprosessien ongelmat 

Tutkimusaineistossa on melko paljon kerrontaa yhteiskäyttöisestä tietojärjestelmäs-

tä sekä hyöty- että haittanäkökulmasta. Kuten edellisessä luvussa kävi ilmi, yhteis-

käyttöistä, laajaa tietojärjestelmää pidettiin yleisesti hyvänä. Toisaalta kuitenkin 

muistutettiin, että tietojärjestelmän onnistunut käyttö vaatii ohjeiden mukaista ja 

kaikilta yhdenmukaista työskentelyä. Siirtyminen yhteiskäyttöisyyteen on ollut mer-

kittävä työtapamuutos, josta aiheutui hyötyjen lisäksi ongelmia. Jotkut kokivat 

tiedon kaavoittumisen ja vapaan kirjoitusmahdollisuuden vähäisyyden ongelmal-

liseksi ja omaa työskentelyä rajoittavaksi. Kaavamaisuus kulkee rinnan yhteiskäyt-

töisessä järjestelmässä vaadittavan tiedon yhdenmukaisuuden kanssa. Koska työn-

tekijöiden työskentelytavat ja osaamisen taso vaihtelevat, on tiedon laadussa 

kirjavuutta ohjeistuksesta ja säännöistä huolimatta. Yhteiskäyttöisyydessä voi myös 

syntyä epäilyksiä tai todellisia tilanteita, joissa joku muu on muuttanut tietoja, joita 

itse on aiemmin luetteloinut. Yhteiskäyttöisyyden ongelmien ratkaisemiseksi ehdo-

tettiin järjestelmän käyttökoulutusta ja yleensäkin korostettiin oikeanlaista ja tarkkaa 

luettelointia. 

Järjestelmän negatiivisena puolena pidetään myös sitä, että tietotekniikasta on 

tultu täysin riippuvaisiksi ja siihen luotetaan liikaa. Koetaan, että työtä tehdään liikaa 

tietotekniikan ehdoilla. Joistakin kommenteista voi myös havaita, että työskentely 

tietokoneen ääressä voi aiheuttaa näennäistä tehokkuuden tuntua. 

"...mun mielestä se on tuonu semmosta huonoa ehkä, että ei se tietokone järjestele 
mitään tavaroita hyllyssä, eikä se oikeesti kato missä kunnossa ne on... Ennen piti 
mennä oikeesti sinne hyllylle kattomaan, et onk siellä sitä vai eikö siellä oo sitä, 
samalla sä näät sen... jos ne on joskus vaikka skannattu tänne tietokantaan, niin sinä 
päivänä se on just niin, että sit ne on siellä jossakin, eikä kukaan käy koskemassa 
niihin, ei hae mitään, ei nää, että herra jumala täällä on tapahtunu tämmöstä." (H4, 
12) 

Kerronnassa on myös mukana esimerkkejä, joiden mukaan uudistuvien työproses-

sien keskeneräisyys häiritsee. Haastatteluajankohtana prosessien keskeneräisyyttä oli 

erityisesti digitaalisiksi muuttuvissa aineistoissa, esimerkiksi skannausprosesseissa ja 

digitaalisina saapuvien aineistojen väliaikaisissa ratkaisuissa. 

4. Negatiiviset vaikutukset ihmisiin 

Tietotekniikan negatiivisena puolena koettiin tietotyön fyysinen yksipuolinen rasit-

tavuus, tylsyys ja ihmisten eriytyminen omiin oloihinsa. Työn fyysisyyden muutosta 
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kommentoitiin myös niin, että enää ei ole aiemmalla tavalla tarvetta poistua työpis-

teestä hakemaan tietoa muualta tai kysymään asioita muilta. 

"Jossakin vaiheessa tuntui ihan älyttömältä se, että kaiket päivät istuu tietokoneen 
edessä - aikuiset ihmiset - jokainen omassa nurkassaan tuijottaa ruutua." (H30, 7) 

Sopeutumisen ongelmista puolestaan kertoo se, että omaa osaamista epäillään tai 

arvioidaan, että tietojärjestelmä on itsellä vajaakäytössä: "...mullon semmoinen mekaani-

nen tuntemus, mutta ei mitään semmoista syvempää oivallusta siitä". Tietotekniikan kehitys-

vauhdista voidaan myös helposti pudota: 

"...kun mä olin tätä hommaa (=toista työtä) kolmisen vuotta tehnyt, niin mä olin 
pudonnut jo ihan tosta (ATK:sta). Se oli mennyt kolmessa vuodessa niin paljon 
eteenpäin ja mä oon yrittänyt pitää itteni vähän niinkun sillä tavalla, että mä nyt 
osaan ATKta käyttää ja hyödyntää sitä, mutta ei enää pysy mukana siinä 
kehityksessä." (H8, 4) 

Eräässä kommentissa vanhempi henkilö arvelee omaksumisen olevan helpompaa 

nuoremmille. 

"...tää on koko ajan muuttunut ja kehittynyt... sellaselta vanhemmalta henkilöltä kun 
minä, joka ei syntymästään saakka ole tehnyt, niin siinä on tietysti aina enemmän 
vaikeuksia kuin jollain muulla, kun kattoo nuorempaa sukupolvee niillehän se on 
lasten leikkiä." (H25, 7) 

Kerronnassa liitetään tietotekniikkaan erilaisia kommunikoinnin ongelmia. Puhu-

taan tekniseen kieleen liittyen esimerkiksi "ATK-jargonista" ja "tietotekniikkamystii-

kasta" sekä ihmisten moninaisista tavoista puhua tietotekniikasta. 

"Jokaisella ihmisellä on oma tapansa puhua (tietojärjestelmästä) ja siitä tavasta tehdä 
työtä. Joku toinen saattaa ilmaista saman asian ihan toisella tavalla kuin toinen... 
pitäis ymmärtää kaikkia erilaisia tapoja, että mitä kukakin milläkin tarkottaa. Et mä 
en tiedä mikä siihen ois ratkaisuna - pitää vaan oppia tuntemaan ja tietämään miten 
kukakin puhuu." (H12, 2) 

Kirjallisten ohjeiden ja manuaalien kieli koetaan vaikeaksi, mutta myös suorien 

opastustilanteiden kommunikoinnissa on omat vaikeutensa kuten seuraavasta kom-

mentista voi havaita: 

"Jos aattelee sitä, että on joku kiireinen juttu, niin mä en todellakaan jaksaisi ennä 
leikkiä ton (tietokoneen) kanssa, että jos mulla on kone jumissa, niin mä en siinä 
kohtaan enää ehdi kuuntelemaan sitä opastusta, että kuule teepä näin ja niin, koska 
mä en pääse siihen sisään sillä tavalla." (H14, 9) 
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Tietoteknistymisen negaatiot voidaan esittää vielä kootusti seuraavan taulukon 

avulla. Mielestäni tulokset kertovat yleisestikin tietotyön ongelmista ja olisivat siten 

vertailukelpoisia monien muiden tietoammattien kanssa. 

Taulukko 6: Tietoteknistymisen negaatiot 

Negaatiotyyppi Ongelmat 

Tekniset ongelmat Ohjelmien ja laitteiden puutteet ja ongelmat 

Tiedostoformaattien ongelmat 

Järjestelmän kehitystyön ongelmat 

Laitteistojen ja ohjelmistojen nopea vanheneminen 

Markkinavoimien vaikutukset 

Tiedon ongelmat Tiedonhallinnan ongelmat 

Tiedonhallinnan monimutkaistuminen 

Virheelliset tiedot 

Työprosessien ongelmat Yhteiskäyttöisen järjestelmän ongelmat 

Digitalisoituvien työprosessien keskeneräisyys 

Työprosessien tekniikkariippuvaisuus 

Negatiiviset vaikutukset ihmisiin Fyysiset ongelmat 

Osaamisen ja sopeutumisen ongelmat 

Kommunikoinnin ongelmat 

 

4.3.4 Digitaalisuuden kynnyksellä 

Olen edellisissä luvuissa analysoinut tietojärjestelmien tuloa arkistotyöhön, jär-

jestelmien uudistumissykliä ja niihin liittyviä positiivisia ja negatiivisia kokemuksia. 

Kerronnan paino aineistossani on niiden osalta ollut haastatteluajankohdasta 

menneisyyteen katsovaa. Sen sijaan puhe digitaalisuudesta perustuu enemmänkin 

haastatteluajankohdan kokemuksiin joistakin alkujaan digitaalisista tai arkiston 

digitoimista aineistoista sekä tulevaisuuden visioihin teknisestä kehityksestä. Digi-

taalisuuden rajavaiheesta kertoo se, että vuonna 2003 valokuvien digitoinnissa oli jo 

edetty arkipäiväistyneeseen, joskin vielä ongelmia sisältävään käytäntöön, mutta 

filmien digitoinnissa vasta haettiin ja osin myös odotettiin sopivia teknisiä ratkai-
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suja.339 Digitaalisuuden analysointi tässä luvussa sijoittuu vuoteen 2003 mennessä 

saatuihin, vielä suhteellisen vähäisiin kokemuksiin digitaalisuudesta sekä toisaalta 

ajatuksiin digitaalisuuden tulevaisuudenkuvista. 

Haastateltavissa oli useita, jotka kommentoivat, etteivät juuri ole olleet tekemi-

sissä digitaalisten aineistojen tai digitoinnin kanssa. Tuntemattoman edessä jotkut 

olivat tyytyväisiä, että voivat vielä pitäytyä vanhoissa tutuissa materiaaleissa ja 

entuudestaan hallitsemissaan työprosesseissa. Sinänsä digitaalisuuden kehittymistä 

seurattiin kuitenkin mielenkiinnolla. Tämän ilmaisivat myös ne, joita digitaalisuus ei 

työssä suoranaisesti vielä koskettanut. Luonnehdinnat digitaalisuuden seuraamisesta 

vaihtelivat pintapuolisesta sivustaseuraamisesta aktiiviseen seuraamiseen. 

Digitaalisuutta koskevat tulevaisuuden muutokset koettiin vuonna 2003 vielä 

hyvin epämääräisinä. Päällimmäisenä ajatuksena oli että muutos on tulossa, mutta 

vielä ei osattu hahmottaa mitä on tulossa ja kuinka nopeasti. Yleinen henki haastat-

teluissa oli, että on parasta vielä odotella rauhallisesti millaiseksi digitaalisuus kehit-

tyy ja kuinka se vaikuttaa omaan työhön ja arkiston toimintaan. Aikaa luonnehdit-

tiin kehitys- tai käymisvaiheeksi. Kerronnasta tulee esille tarve seurata muiden - 

"suurempien toimijoiden" -  tekemiä ratkaisuja. Odottamiseen liittyi ajatus, että asiat 

ratkaistaan kun niiden aika on: "Meneekö siihen kymmenen vuotta, sitä on vaikee sanoo." 

Eräs haastateltava pohti suurten päätösten hankaluutta seuraavasti: 

"Sit tässä digitaalisuudessahan on myös se, että se kehittyy niin nopeesti. Jos sä nyt 
otat jonkun ratkasun, mitä sä rupeet käyttään, niin se voi olla viiden vuoden päästä 
jo vanha, me ollaan siirrytty johonkin muuhun. Et se on hirveen vaikee kysymys, et 
siin pitäs pystyy seuraan näitä isoja taloja... Se on aika kallis ratkaisu... Et ei kannata 
lähtee siihen ihan aallonharjalla koko ajan ratsastamaan siinä mukana, se on kallista 
lystiä, että kun tulee vähän siellä perässä...  Meillon se hyvä puoli, että tää meidän 
materiaali mitä meillä on, niin se on semmosta vanhaa materiaalii, joka näyttää 
vanhalta materiaalilta, en mä nää siinä mitään hätää, jos se on nyt analogisessa 
muodossa..." (H5, 10-11) 

Digitaalisuuden suhteen koettiin samanlaista sopeutumisen pakkoa väistämättömän 

edessä kuin tietotekniikan tulossa kokoelmien hallintaan. "...pakkohan se on, jos se 

(digitaalisuus) on tulossa, kaikki uus omaksua." (H3, 5), "Tää on vaan sellainen prosessi, 

jossa me ollaan mukana, johon ei voi vaikuttaa, pitää vaan (sopeutua) - sillä on monia hyviä 

puolia." (H20, 10) 

                                                   
339 Työntekijöillä oli vuonna 2003 kokemuksia lähinnä digitaalisista valokuvista sekä valokuvien ja 
joidenkin paperipohjaisten aineistoryhmien digitoinnista. Filmien digitoinnissa erityisenä ongelmana 
oli vakiintumaton tekniikka ja työn kalleus. 
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Suurinta huolta synnytti epätietoisuus digitaalisten aineistojen säilymisestä. Eri-

tyistä huolta kannettiin nauhatekniikasta säilytysvälineenä. Kerronnassa on hyvin 

paljon samoja piirteitä kuin epäluottamuksessa tietokannoissa olevien tietojen säily-

miseen. Koska täyttä varmuutta uudesta tekniikasta ei vielä ollut, muistutettiin van-

hojen hyvin tunnettujen tekniikoiden ja osaamisen sekä alkuperäisaineistojen säilyt-

tämisen tärkeydestä. 

Pitkäaikaissäilytyksen ongelmien lisäksi digitaalisuuden huonona puolena mainit-

tiin laitteiden kehittymättömyys. Tämän sanottiin haitanneen esimerkiksi valokuvi-

en digitointia. Digitoinnin työprosesseja pidettiin erityisen hitaina, monivaiheisina ja 

toistoja sisältävinä. Monivaiheisen prosessin opettelu koettiin hankalaksi, mutta 

oppimisen jälkeen kuitenkin yksinkertaiseksi. Kerronnasta käy ilmi, että monet 

osasivat esimerkiksi skannaamisesta ja tiedostojen siirrosta vain sen mikä oli välttä-

mätöntä osata, eikä esimerkiksi kuvankäsittelyohjelmien käyttö muuten ollut tuttua. 

Työprosessien epävarmuus voidaan ilmaista kommentoimalla, että ei olla varmoja 

tehdäänkö oikein vai pitäisikö toimintatapaa muuttaa. 

Myös alkujaan sähköisten arkistoon vastaanotettujen aineistojen kanssa oli 

ongelmia. Tämä näkyi vuonna 2003 erityisen selvästi Cd-levyillä vastaanotetuissa 

valokuvissa. Valokuvatiedostoja ei läheskään aina saatu auki omilla työkoneilla ja 

tiedostojen suuret koot aiheuttivat ongelmia. Näiden ongelmien vuoksi ei myös-

kään kuvien siirto ja tarkka luettelointi ollut mahdollista. Tässäkin arkistoinnin tapa 

oli vasta muotoutumassa. 

Sen sijaan asiakaspalvelussa digitaalinen valokuva340 oli jo arkipäiväisessä käy-

tössä. Eräässä haastattelussa arvioitiin, että kaksi kolmasosaa kuvista toimitettiin 

vuonna 2003 asiakkaalle digitaalisesti. Tässä, kuten kuvien digitointiprosessissakin 

ongelmana oli se, että uusi digitaalinen menetelmä oli paljon monivaiheisempi ja 

työläämpi kuin vanha paperipohjaisten kopioiden käsittely ja lähettäminen asiak-

kaalle. Prosessin tosin arvioitiin nopeutuvan tulevaisuudessa, kun asiakkaille voitai-

siin lähettää aiemmin digitoituja kuvia. Erityisen hyvänä pidettiin sitä, että digitoin-

nin avulla voidaan säästää alkuperäisaineistoja käytön keskittyessä digitaalisiin kopi-

oihin. 

Epävarmuuden ohella digitaalisuudesta kuitenkin löydettiin hyviä puolia. Esi-

merkiksi digitaalisen kuvan hyvänä puolena pidettiin hyvää kuvanlaatua. Toisaalta 

muistettiin myös mainita, että digitaalinen kuva on "erilaista", eikä sitä voi suoraan 

verrata analogiseen kuvaan. Digitaalisuutta pidettiin "hyvänä työvälineenä", jolla 

pystytään esimerkiksi tekemään sujuvasti kaikenlaista kuvan muokkausta. Tässä 

yhteydessä kuitenkin pohdittiin eettisiä ongelmia, joita arkistokuvan muokkaami-

                                                   
340 Pääosin vanhasta aineistosta digitoituja. 
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sesta syntyy. Raja korjatun kuvan ja alkuperäisestä toiseksi muuttuneen kuvan välillä 

on häilyvä. 

"...ennen vanhaan, siis aina on tottunut siihen että kuvaan voi luottaa. Et se on 
niinkun se viimeinen varmennus, kun sä otat kuvan jostain, niin se on tässä, mut ei 
nykypäivänä enää voikaan tehdä ja se avaa ihan uudet ulottuvuudet koko kuvalliselle 
ilmaisulle ja kuvan käsittelylle, kaikelle, et kun sille voi tehdä ihan mitä hyvänsä..." 
(H8, 12) 

Edellinen kommentti sisältää aavistuksen seuraavasta teknisen kehityksen syklistä 

eli kokonaisvaltaisesta digitalisoitumisesta. 

4.3.5 Naisten ja miesten yhtenevät tietotekniikkakokemukset 

Marja Vehviläinen on tutkinut väitöskirjassaan Gender Expertise and Information 

Technology (1997) sukupuolen ja asiantuntijuuden muotoutumista ja yhteen kietou-

tumista tietotekniikassa 1950-luvulta lähtien. Tutkimuksessa nousee esille naisten 

vähyys tietotekniikan asiantuntijatehtävissä ja tähän liittyen Vehviläinen tuokin 

selkeästi esille, että kulttuurisesti tietotekniikka ei ole sukupuolineutraali ilmiö. 

Toisaalta voidaan kuitenkin todeta, että teknistä näkökulmaa laajemmin tarkas-

teltaessa tietotyö sinänsä ei ole sidoksissa sukupuoleen, eikä sen maailma ole 

mitenkään korostetusti miehinen. 

Tietotyöläisissä on jokseenkin yhtä paljon miehiä ja naisia. Tietotekniikan käyttä-

jistä on naisia niin ikään noin puolet, mutta johtotehtävissä toimivat tietotyöläiset 

ovat useimmiten miehiä. Tieto- ja viestintätekniikan käytön arkipäiväistyminen ja 

muuttuminen osaksi työelämää näyttää nykyään sekä sukupuolten että sukupolvien 

välisten erojen näkökulmasta tasa-arvoisemmalta kuin vielä 1980-luvulla uskottiin. 

Yleisellä tasolla kuvattuna informaatioteknologian käyttäjät eivät eroa toisistaan 

kovinkaan jyrkästi sen enempää iän kuin sukupuolenkaan mukaan.341 Naisilla 

tietotekniikan käyttö liittyy vahvasti erilaisiin toimistotyön rutiinitehtäviin kuten 

palkanlaskentaan, asiakaspalveluun tai rekistereiden ylläpitoon. Naisilla tietokoneet 

tulivat usein konekirjoitustyön jatkoksi, jolloin koneessa oli näppäimistön muo-

dossa jotain tuttua aiemmasta työstä. Sen sijaan tutkimus- ja kehitystyö sekä 

suunnittelu- ja ohjelmointityö ovat esimerkkejä miesvaltaisista tehtävistä.342 

Omissa haastateltavissani oli molempia sukupuolia (naisia 13, miehiä 18). Olen 

                                                   
341 Blom - Melin - Pyöriä 2001, 62-63 ja 170-171. 

342 Vehviläinen 1997; Pöysä 2003, 149; Blom - Melin - Pyöriä 2001, 170-171. 
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tehnyt tietotekniikkakokemuksia koskevaa analyysiä vastaajan sukupuolen mukaan 

jaoteltuna. Odotuksieni vastaisesti analyysissä ei kuitenkaan tullut ryhmien välille 

suuria eroja, joten aineisto vahvistaa edellä kuvattuja havaintoja tietotyön suhteelli-

sesta tasa-arvoisuudesta. Lievästi koin, että miehet analysoivat tietotekniikkaa ker-

ronnassaan hieman enemmän ja laajemmin kuin naiset, mutta havainnon pohjalla 

voi myös olla haastateltavien persoonakohtaisia eroja, eikä asiaa voi pienehköllä 

aineistolla todentaa tarkemmin. Omassa aineistossani tasa-arvoisuuden selitys 

löytynee siitä, että tutkittava ryhmä tekee sukupuolesta riippumatta suhteellisen 

samanlaisia töitä kulttuuriperinnön säilyttämisen parissa ja he ovat niin sanottuja 

tavallisia tietotekniikan käyttäjiä, eivät alalle tekniikan vuoksi hakeutuneita. Haasta-

teltavat ovat tietotekniikan peruskäyttäjiä arkiston perustehtävissä. Kun tekniikan 

käyttö liittyy kiinteästi työn tekemiseen ja tietojärjestelmän käyttö on työn onnistu-

misen edellytys, sen sukupuolittuminen ei tule näkyviin yhtä hyvin kuin vapaaehtoi-

suuteen perustuvassa tietotekniikan käytössä tai tekniseen ammattiin hakeutumi-

sessa. Kokoelmienhallinnassa järjestelmää käytetään työn ja tarpeen mukaan, siihen 

sopeudutaan vähitellen sekä tarvittaessa opetellaan uutta. Aineistossani kuitenkin 

tulee esille, että audiovisuaalisen tekniikan ja digitalisoitumisen kehitystä syvimmin 

pohtivat mieshaastateltavat. Sen sijaan kokoelmien hallintaan tarkoitetun tietojär-

jestelmän kommentoinnissa ei sukupuolten välistä eroa mielestäni ole havaittavissa. 

4.3.6 Kokemuksia tietotekniikan arkipäiväistymisestä 

Haastatteluaineisto kertoo, että vuonna 2003 oli jo runsaasti kokemuksia tietojärjes-

telmien vakiintumisesta arkikäyttöön ja niiden edelleen kehittämisestä vastaamaan 

paremmin työn tarpeita. Tietojärjestelmien alkuvaiheeseen verrattuna voitiin jo 

todeta: "Nykyäänhän se on arkipäivää" tai "Koneita on käytetty jo pitkään joka paikassa". 

Järjestelmien keskeinen asema ja tarpeellisuus tunnustettiin lähes poikkeuksetta. 

Aineistossa tuodaan kuitenkin usein esille "toisaalta - toisaalta" -kerrontaa, positiivi-

sia vaikutuksia ja negaatioita rinnakkain kertomassa koetusta epävarmuudesta. 

Kerronnasta kokonaisuudessaan muodostuu käsitys, että arkistotyöntekijät suh-

tautuvat tietotekniikkaan pääasiassa realistisesti, jokapäiväisenä, annettuna tai pakol-

lisena työkaluna ja työprosessien apuvälineenä. Asiaa kommentoidaan esimerkiksi 

sanomalla, että "kaikki käyttävät" järjestelmiä, koska muutakaan mahdollisuutta 

kokoelmien ja tietojen hallintaan ei enää ole. Joissakin kommenteissa tulee esille, 

että tietotekniikan käyttö on itseisarvo eli tekniikkaa tulee käyttää, koska muutkin 

niin tekevät ja koska se kuuluu ajan henkeen. 
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"...ei sitä välttämättä ees (ole) kerenny sillä tavalla pysähtyy miettimään. Se on tullu 
luonnostaan, niinku asiat ja ajat muuttuu ja kehittyy. Ei, en mä oo sitä mitenkään 
ainakaan huonona pitäny, mutta en mä nyt tiedä onko se nyt mitään erityistä riemun 
aihettakaan antanu." (H7, 3) 

Edellisen kaltaista asennoitumista harvemmin kerronnassa tulee esille omaehtoinen 

halu seurata kehitystä ja pysyä sen mukana. Muutos voidaan kokea positiivisena ja 

omaa aktiivisuutta lisäävänä, ei pelkästään ulkoapäin ohjautuvana muutoksena. 

"(Tietotekninen) muutos on ollu nopeeta ja se on ihan – mä taas tykkään siitä, että 
on sitä muutosta, mä tykkään seurata sitä ja yrittää pysyy mukana siinä. Se on niinku 
haastetta koko ajan. Mitä enemmän uutta asiaa tulee, niin sen mielenkiintosempaa - 
en mä koe sitä minään peikkona, päinvastoin, ainakin toistaseksi vielä pystyny mene-
mään ihan hyvin siinä mukana..." (H5, 2) 

Kuten oma aineistoni, myös korkeakoulukirjastoista vuonna 1987 tehty tutkimus343 

on osoittanut, että siirtymävaiheiden vaikeista kokemuksista huolimatta suhtautu-

minen automatisointiin oli realistista ja valtaosin myönteistä. Entisiin työmenetel-

miin ei haluttu enää palata takaisin, varsinkin kun tietotekniikan käytöstä aiheutuvat 

edut huomattiin käytännön työssä ja asiakaspalvelussa. "... minäkin kuudetta vuotta 

atk:n kanssa... pikkuhiljaa tullut taustatietoa, se on hidasta kun ei ole ollut koulutusta." "...jos 

ei oo näitä nuoria ihmisiä, jotka on tottunu järjestemiin vie aika pitkän ajan että sitä kokee 

hyvin helposti että ei hallitse jotain... on mentävä aika hitaasti..." Seuraavat kommentit ker-

tovat uuden työtavan ja uuden ajan hyväksynnästä: "alkaa nykyisin olla niin tavallista 

ja jokapäiväistä", "atk on ajan henki", "tulevaisuuden systeemi", "Tietotekniikan käyttö on 

muodikasta ja tekee ´eri säväyksen´ kirjoittaa jotakin tekstinkäsittelyjärjestelmällä kuin tavalli-

sella kirjoituskoneella." 

Seuraava aineistostani löytyvä edellisistä poikkeava kommentti puolestaan vah-

vistaa ajatusta tietotekniikasta ajan henkeen kuluvana odotusarvona. Teknisen ulot-

tuvuuden puuttuminen omasta työstä on koettu epätyydyttävänä asiana. 

"...kyl mä koen siitä jonkin näköstä semmosta alemmuuden tunnetta, että mun 
työssä ei voi sitä (tietotekniikkaa) kauheen paljon käyttää, kun muut pystyy niin 
kovin paljon sitä hyödyttään." (H17, 11) 

                                                   
343 Tietotekniikan tulo ja vaikutukset korkeakoulukirjastoihin, 1987, 74-77. 
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Yhteenvetoa teknistymisteemasta 

Olen selvittänyt tietoteknistymistä koskevan teeman yhteydessä kuinka manuaaliset 

luettelointijärjestelmät korvautuivat teknisillä tietojärjestelmillä ja kuinka muutos 

koettiin. Merkillepantavaa on havainto manuaalisten järjestelmien erilaisista käyttö-

tavoista teknistymisen murrosvaiheessa ja myös sen jälkeen. Manuaaliset kokoelmi-

enhallintamenetelmät eivät loppuneet kertaheitolla tietojärjestelmien käyttöönoton 

jälkeen, vaan rinnakkais- ja varajärjestelmien käyttö oli tavallista ja usein pragmaat-

tisin syin perusteltua. Aineisto kertoo ajallisesti pitkästä siirtymävaiheesta ja uusien 

ja vanhojen työmenetelmien rinnakkaiskäytöstä sekä jo olemassa olevan manuaa-

lisen tiedon saattamisesta tekniseen järjestelmään (ns. takautuva luettelointi). 

Työntekijöiden kerronnasta on paljastunut sekä tietotekniikan positiivista kehi-

tystä ja hyötyjä että haittoja ja ongelmia. Olen löytänyt runsaasti ongelmia esille 

tuovaa kerrontaa, mutta toisaalta myös tyytyväisyyttä tietojärjestelmiin. Niille joilla 

manuaalisen luetteloinnin ja tietotekniikan yksinkertaiset alkuvaiheet ovat vielä 

hyvin muistissa, on keskeneräisen ja vielä puutteellisenkin järjestelmän hyötyjen nä-

keminen helpompaa (1970-l = "kaukaista ajattelua") kuin niille joilta tämä histori-

allinen ulottuvuus puuttuu. Toisaalta tietty määrä tyytymättömyyttä vie kehitystyötä 

eteenpäin (1980-l = "tekijöitten" sukupolvi). 1990-luvulla työnsä aloittaneiden ker-

ronnasta huomaa, että järjestelmän kehittyessä alettiin kaivata ja oppia vatimaan 

uusia ominaisuuksia. Myöhemmin tulleetkin ymmärtävät järjestelmän aikansa tuot-

teeksi, mutta kritisoivat vanhaa järjestelmää aiemmin aloittaneita avoimemmin 

(1990-l = "kriittinen" sukupolvi). 

4.4 Profession ja asiantuntijuuden muuttuminen 

Arkistotyön muuttumisen ja siihen liittyvien kokemusten ymmärtäminen jää puut-

teelliseksi, jos kohteeksi otetaan vain arkistomassat ja teknistyminen. Professiossa 

on tapahtunut muutoksia yksittäisiä muutosteemoja yleisemmällä tasolla. 

Käytän tutkimusraportissani paljon professio-sanaa. Professio on tutkimuspro-

sessin edetessä vakiintunut kuvaamaan tutkimuskohteena olevaa, monipuolista 

arkistotyötä tekevää ammattiryhmää kokonaisuudessaan. Käsitteen käyttö ei kuiten-

kaan ole ollut tutkimuksen alusta saakka itsestään selvää. Yhteiskunnallisella tasolla 

työelämän ja koulutuspolitiikan muutosten myötä asiantuntemukseen perustuva työ 

on viime vuosikymmenien aikana yleistynyt ja tunkeutunut kaikille elämänalueille. 

Asiantuntemukselle perustuvien ammattien määrä on kasvanut yhteiskunnan 

modernisoituessa. Asiantuntijatietoa tuotetaan ja hyödynnetään hyvinkin useissa 
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ammatillisissa positioissa ja siten ammattien ja asiantuntijuuden tutkimuksen erotta-

minen toisistaan ei ole mielekästä.344 Mielestäni myös arkistoammatti täyttää laajen-

tuneen professiokäsityksen mukaiset asiantuntijuuden ja profession tunnuspiirteet. 

Käytännössä proffessio ja ammatti rinnastuvat kuitenkin tekstissäni toisiinsa. 

Professio on eräänlainen yläkäsite eli ammatti kokonaisuudessaan, jonka alle 

erilaiset ammatin ja asiantuntijuuden ominaisuudet ja piirteet sijoittuvat. 

Käytän analyysissäni asiantuntijuuden käsitettä. Asiantuntijuus sisältää kaikki 

työn onnistuneeseen tekemiseen tarvittavat tiedot ja taidot, jotka työntekijä on 

hankkinut koulutuksen tai työkokemuksen kautta. Asiantuntijuus on sisäistettyä 

tietämystä, jota työntekijä hyödyntää työprosesseissa. Asiantuntijuus on tasokasta 

osaamista ja taitavaa toimintaa. Taitava toiminta on alakohtaista ja taitavasti toimiva 

työntekijä kehittyy vähitellen alansa ammattilaiseksi. Asiantuntijuuden luonteeseen 

kuuluu, että se vaatii aikaa kehittyä. Taidoissa ja toiminnassa on aina mukana 

hiljaista tietoa, mutta toisaalta rutiinien takana on myös teoreettista tietoa. Lisäksi 

asiantuntijuutta voidaan nimittää kollektiiviseksi ominaisuudeksi. Osaaminen syntyy 

pikemminkin ryhmien ja asiantuntijakulttuurien yhteisen työn tuloksena, harvem-

min yhden ihmisen toiminnan tuloksena.345 

Asiantuntijuus on siis kollektiivista ja siihen liittyy keskeisesti tiedon välittämi-

nen. Asiantuntijat ovat erikoistuneen tiedon haltijoita, joiden katsotaan olevan 

valtuutettuja opettamaan ja välittämään asiantuntijatietoa eteenpäin. Nykyisin on 

tavallista todentaa asiantuntijuus tutkintotodistuksella, mutta tutkinto ei ole ainoa 

eikä aina edes riittävä asiantuntijajäsenyyden osoittaja, vaikka se on selkeimmin 

tunnistettavissa oleva asiantuntijajärjestelmään kuulumisen muoto. Usein teoreetti-

nen koulutus jää taustalle ja oppiminen tapahtuu käytännön työssä.346 

Suomenkielinen asiantuntijuus-sana viittaa enemmänkin tietämiseen, arviointiin 

tai ennakointiin, kun taas englanninkielinen sana expertise viittaa myös varsinaiseen 

tekemiseen tai suorittamiseen. Kansainvälisessä kirjallisuudessa asiantuntijuuden 

käsite tarkoitta siis usein tekemistä ja osaamista eikä pelkästään tietämistä.347 

Käsitän asiantuntijuuden myös omassa tutkimuksessani nimenomaan liittyen sekä 

tietämiseen että tekemiseen, onhan elokuva-arkiston työprosesseissa hyvin paljon 

asiantuntijuutta tekemisen kautta. Tietämisen ja tekemisen ulottuvuudet liittyvät 

myös läheisesti seuraavassa luvussa käsiteltävään hiljaiseen tietoon. 

                                                   
344 Haapakorpi 2009, 11-14. Professiokeskustelusta museoammatin yhteydessä ks. Palviainen 2010, 
316. 

345 Asiantuntijoiden areenat, koutek-0910.wikispaces.com.; Palonen - Gruber 2010, 41-42. 

346 Haapakorpi 2009, 28; Abbott 1988, 68 ja 79-87. 

347 Palonen - Gruber 2010, 41-42. 
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Esittelin jo aiemmin raporttini alkupuolella tutkimukseen osallistuneet ryhmä-

tasolla. Pyrin seuraavaksi kuvailemaan tarkemmin haastateltavia heidän omasta 

kerronnasta nousevien luonnehdintojen kautta. Aloitan analysoimalla työntekijöi-

den kerrontaa omasta ammatti-identiteetistään. Jatkan analyysiä käsittelemällä 

kehittyvälle asiantuntijuudelle pohjaa luovaa työn oppimista. Näiden lisäksi etsin 

tutkimusaineistosta asiantuntijuuden vähemmän konkreettisia merkityksiä, jotka 

liittyvät esimerkiksi hiljaiseen tietoon, työntekijöiden ominaisuuksiin, itseluottamuk-

seen, työn itsenäisyyteen ja kommunikointiin. Koska tutkimukseni on pitkittäisleik-

kaus muutoksesta, nousevat tutkimusajanjaksona keskeiseen asemaan arkistotyön 

ammattimaistuminen ja erikoistuminen. Analyysin tavoitteena on ymmärtää parem-

min eri työntekijäsukupolvia, kasvua ammattilaiseksi ja arkistotyön asiantuntijuuden 

luonnetta. 

4.4.1 Ammatti-identiteetti 

Kuvailen aluksi kuinka haastateltavat itse luonnehtivat ammatti-identiteettiään, sitä 

millaisia henkilöitä he ovat ammatillisesti haastattelujen nykyisyydessä sekä 

ammatillisten taustojensa osalta. Jo aiemmin esillä ollut ammatti-identiteetti tarkoittaa 

siis menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden käsittävää ideaa kustakin amma-

tista. Ammatti-identiteetti ei ole pysyvä, vaan muotoutuu joka hetki historiaansa ja 

tulevaisuuteensa sidottuna työn, yhteiskunnan muuttumisen ja koulutuksen vuoro-

vaikutuksessa.348 Omassa aineistossani ammatti-identiteetin selkeitä osa-alueita ovat 

työura eli eräällä tavalla kasvaminen "arkistolaiseksi" ja työn oppiminen työtä teke-

mällä sekä oma suhde elokuvakulttuuriin. Työurien vaiheista ja ammattiidentitee-

tistä on nähtävillä erityisesti menneisyys ja nykyisyys vuonna 2003. Sen sijaan 

tulevaisuuden pohdintoja on vähemmän, sillä tutkimuskysymyksiä ei ollut juurikaan 

kohdistettu ammatti-identiteetin tulevaisuuden arvioihin. 

Useiden haastateltavien työuralla on elokuva-arkistoa laajempi konteksti eloku-

va-alalla. Ura on voinut olla ennen esimerkiksi ammatillisissa elokuvatuotannoissa. 

Elokuva on voinut jo ennen elokuva-arkistouraa olla osa elämäntapaa vapaa-ajan 

harrastuksena tai esimerkiksi osallistumisena elokuvakerho- ja elokuvafestivaali-

                                                   
348 Laaksovirta 2000, 32. Etienne Wenger puhuu yhteisön jäsenten keskinäisistä sitoumuksista. Yhtei-
sö (community) ei ole synonyymi ryhmälle, tiimille tai verkostolle, eikä pelkästään jokin yhteinen 
piirre riitä sen määrittelyksi, vaan arkielämän tilanteissa käydään jatkuvaa neuvottelua, jossa omat 
päämäärät ja odotukset sopeutetaan muiden kokemuksiin, normeihin ja käytäntöihin. Yhteisön 
jäsenillä on erilaisia rooleja, taustoja, identiteettejä, historioita, tavoitteita, asemia ja valtaa. Wenger 
1998, 73-74; O´Reilly 2005/2012, 8. 
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toimintaan. Joillakin työntekijöillä on muuten taustaa kulttuurialalta tai työtaustaa 

toisesta arkistosta. Toinen selkeä ryhmä ovat harjoittelun, sijaisuuden, oppisopi-

muksen tai työllistämistöiden kautta tulleet työntekijät. Usein työuran alussa on 

ollut avustavia tehtäviä, josta on ajan myötä noustu vaativampiin tehtäviin. Tämä 

kertoo siitä, että ammatti on hyvin pitkälti opittu työtä tekemällä ja kasvaminen 

ammattilaiseksi on nimenomaan sidottu työkokemukseen ja taitojen lisääntymiseen. 

Useissa työuraa koskevissa kertomuksissa on nähtävissä se, että työntekijät ovat 

siirtyneet elokuva-arkiston sisällä tehtävästä tai yksiköstä toiseen. 

Joidenkin kohdalla voimakkaasta sitoutumisen tunteesta kertoo se, että työ 

koetaan niin sanotusti kutsumusammatiksi: "tää työ mitä mä teen on mulle kutsumus-

ammatti, siis vähän niinkun papillekin, että pitää vähän uskoo mitä tekee..." Vertailukohtaa 

arkistolliselle kutsumustyölle voidaan hakea kirjastotyöstä. Kaisa Sinikaran (2007, 

11-13) mukaan kirjastonhoitajien kutsumustyön perinnettä kuvaa hyvin esimerkiksi 

se, että kirjastoaatteen katsottiin perustuvan vapaaehtoiseen uhrautuvaisuuteen 

erityisesti yleisissä kirjastoissa. Kutsumustyön ominaisuuksiksi liitettiin sivistyksen 

vaaliminen, vaatimattomuus ja palveluhalu. Myös museoalalla kutsumustyöluonne 

liitetään erityisesti 1930-1960-luvuilla vaikuttaneeseen niin sanottuun toiseen 

museosukupolveen. Kutsumustyöhön kuuluu korkea etiikka, ankara työmoraali ja 

korkeakulttuuriin kiinnittyvä maailmankuva.349 Omassa aineistossani kutsumus-

ammattiin viittaavia kohtia on kerronnassa kuitenkin suhteellisen vähän. Elokuva-

arkiston yhteydessä puhutaan kutsumustyötä useammin "rakkaudesta elokuvaan" tai 

jopa intohimosta. Jotkut tosin pitävät kyseisiä ilmaisuja kliseisinä, vaikka niitä pu-

heessa käytetäänkin. Kutsumus ei siis näytä niinkään syntyvän varsinaisesti ammatin 

vaan enemmänkin elokuvan kautta. 

Joka tapauksessa elokuvaharrastus on monille työntekijöille tärkeä ja elokuvien 

tunteminen auttaa työn teossa, vaikka todellinen elokuvatietämyksen tarve vaihte-

leekin eri tehtävissä. Kiinnostus voi kohdistua elokuvaan yleisesti tai vain tiettyihin 

sisältöihin, aiheisiin tai johonkin elokuvagenren. Elokuva historiallisena dokument-

tina voi kiehtoa tai elokuvan fyysinen materiaali tai elokuvaan liittyvä tekniikka voi 

olla kiinnostavaa. Kohteena voi olla myös koko elokuva-alan seuraaminen tai 

elokuvamateriaalin ja -tiedon kerääminen kotiarkistoon. Elokuvaa harrastetaan 

paljon kaikissa työntekijäsukupolvissa, mutta myöhemmin työnsä aloittaneiden 

kerronnassa ei kuitenkaan samalla tavalla puhuta työn ja elokuvan "samuudesta" 

kuin niiden kohdalla, jotka ovat olleet töissä elokuva-arkiston alkuaikoina. Tuolloin 

työntekijöiden työn ja harrastuksen arvioitiin kietoutuneen vahvasti toisiinsa. 

                                                   
349 Palviainen 2010, 323. 
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"...ennen valtiollistamista oli vapaaehtoiseen innostukseen perustuvaa toimintaa, 
niinkun rakkaudesta elokuvaan - täällä ei ollut ketään muuta kuin niitä, jotka olivat 
ehdottomasti sitoutuneet siihen. Sitten siihen tuli ristiriita 80-luvulla. Elokuva-
arkiston henkilökunta kasvoi nopeasti ainakin kaksinkertaiseksi... Mukaan tuli paljon 
henkilöitä, joilla ei ollut tämmöistä henkistä sitoutumista ja niin kauan kuin se 
perustui tämmöiseen henkilökohtaiseen sitoutumiseen, niin siinä ei ajatellut niinkään 
sitä, että millaista palkkaa tästä maksetaan, se kysymys ei asettunut samalla tavalla." 
(H27, 23) 

Toisaalta myös kommentoidaan, että erityisesti pitkän uran aikana elokuvien katselu 

on vähentynyt tai että harrastus on esimerkiksi muuttunut laajemmaksi kulttuurin 

harrastamiseksi. Haastatteluista ei tarkemmin selvinnyt onko vapaa-ajan käytössä 

tapahtunut muutoksia, ovatko muut harrastukset vieneet voiton elokuvaharras-

tuksesta vai onko kyseessä jonkinlainen kyllästyminen. Joidenkin kommenteissa 

kuitenkin viitataan siihen, että vapaa-aikaa halutaan käyttää muuhun, koska työn 

sisältö liittyy elokuviin tai jatkuvaa kuvavirtaa halutaan välttää. Toisaalta voidaan 

harmitella, että hyviä elokuvia jää katsomatta. Joskus ammattitaidon ylläpito voi 

aiheuttaa myös eräänlaista velvollisuudentuntoa elokuvakulttuurin seuraamiseen. 

Elokuvaharrastuksen tärkeys tulee esille suurimmassa osassa haastatteluista. 

Seuraavassa on kuitenkin hyvä esimerkki työntekijästä, joka ei koe olevansa varsi-

nainen "elokuvafriikki": 

"Tiina: Onko sulla jotain erityistä suhdetta elokuvaan? 

H1: Ei. Melkein sanoisin, että päinvastoin. Minä kyllä suuresti nautin hyvistä eloku-
vista, mutta elokuvafriikki en ole sillä tavalla. Vastaavasti minua harmittaa hirveesti, 
jos minä näen huonon elokuvan. Eli minä en näe sitä elokuvaa semmosena, että se 
on arvo sinänsä. Kyllä nää huonotkin elokuvat on arvo sinänsä, ne voi olla 
tämmöstä bulkkitavaraa, jotka ovat yhdelle ajalle luonteenomaista... Mutta että mä 
nauttisin elokuvan kun elokuvan katsomisesta, niin ei, en." (H1, 21) 

Elokuvan lisäksi mainitaan muutamia muita yleisempiä intressejä arkistotyötä koh-

taan. Yleinen kiinnostus historiaan mainitaan arkistotyötä motivoivaksi tekijäksi350 

ja työn humaanisuutta teknistyvän ja kaupallistuvan yhteiskunnan puitteissa voidaan 

arvostaa. Arkistotyö voi viehättää myös sen vuoksi, että siinä järjestetään ja nume-

roidaan kokoelmia. Järjestyksen aikaansaanti sinänsä on motivoivaa. Työn käsityö-

mäinen luonne voi olla tärkeä asia ja sitä pääsee toteuttamaan aineiston käsittely-

                                                   
350 Maria Kallberg (2012a, 104-105) on tuonut esille, että arkistoammattilaisten (yleisarkistot) opilli-
sena taustana on perinteisiä historia-aineita tai esimerkiksi politiikantutkimusta. Ammatin taustalla 
vaikuttaa oma historiaintressi. Vaikka oma aineistoni tuo esille vahvaa sitoutumista elokuvaan, on 
haastateltavilla mainintoja myös kiinnostuksesta historiaan. 
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tehtävissä. Ellei työntekijällä ole runsasta elokuvatietämystä, on silti tavallista arvos-

taa hänellä olevaa muuta ammattitaitoa. 

Tutkimusaineisto antaa kuvan elokuvan vuoksi tapahtuvasta sitoutumisesta 

elokuva-arkistotyöhön sekä kertoo tarinaa kasvamisesta "arkistolaiseksi". Tällä tar-

koitetaan nimenomaan kasvamista "elokuva-arkistolaiseksi", ei arkistotyöntekijäksi 

mihin tahansa arkistoon. Lisäksi useat haastateltavat mainitsevat "arkistolaisuuden" 

vastakohtana "viraston" eli tällä halutaan korostaa elokuva-arkistotyön kulttuuriluon-

netta verrattuna työskentelyyn jossakin varsinaisessa valtion virastossa. En kuiten-

kaan tämän aineiston valossa saa selville onko elokuva-arkistotyö jotenkin enem-

män sitoutunutta taustarooleihin kuin esimerkiksi työ asiakirja-arkistossa tai jollakin 

muulla alalla, mitä voisin kuitenkin tutkimusaineiston ja arkikokemuksen perusteella 

olettaa. Toisaalta kerronnassa esiin tuotu vanhempien polvien elokuvasitoumuksen 

korostaminen antaa ymmärtää, että tultaessa kohti nykyaikaa kaikkia työntekijöitä 

koskeva sitoumus olisi vähenemään päin. Kerronnasta voi lisäksi havaita, että 

sitoumuksen kääntöpuolena on eräänlainen vaihtoehdottomuus alan tai työpaikan 

vaihtoon, johtuen erikoistuneesta ja kapeaksi koetusta ammattitaidosta. 

4.4.2 Työn oppiminen 

Yleisesti suurimpaan osaan ammateista on ollut mahdollisuus kouluttautua vasta 

aivan viime vuosikymmeninä ja näin ollen käytännöllisistä taidoista ja osaamisesta 

suurin osa on peräisin työstä eikä niinkään kouluista tai yliopistoista. Kehittyminen 

työssä tapahtuu normaalien arkirutiinien ja toimien lomassa.351 

Elokuva-arkistotyössä ei perinteisesti ole ollut kokoelmatyöhön pätevöitymisen 

väyliä muodollisen koulutuksen kautta. Kansainvälisestikin on ollut tavallista, että 

elokuva-arkistojen kokoelmatyöhön on kouluttauduttu lähinnä työssä oppimalla. 

FIAF:n järjestämien kesäkoulujen352 ja joidenkin satunnaisten yliopistoissa pidetty-

jen kurssien lisäksi ei muuta koulutusta juuri ole ollut tarjolla. Suomessa kansainvä-

linen koulutusyhteistyö on liittynyt ainakin välillisesti FIAF:n toimintaan.353 

                                                   
351 Collin - Billett 2010, 212-213. 

352 Ensimmäinen FIAF:n kesäkoulu järjestettiin vuonna 1973 Itä-Berliinissä. Kesäkouluja pidettiin 
aluksi erityisesti DDR:ssä, järjestäjänä Staatliches Filmarchiv der DDR, myöhemmin myös Tanskassa 
Kööpenhaminassa. FIAF - 50 ans d´Archives du Film, 19 ja 27. Esimerkiksi Yhdysvalloissa alkoi 
1980-luvulta lähtien uuden elokuva-arkistotyöntekijöiden sukupolven myötä syntyä koulutusohjelmia. 
Slide 1992, 145. 

353 Yhteistyö määriteltiin 1980-luvun alkupuolella seuraavasti: "Ollaan arkiston taloudellisten mahdolli-
suuksien puitteissa koulutusyhteistyössä muiden FIAF:n jäsenarkistojen kanssa." Toimintasuunnitelma 1984, 
9. 
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Elokuva-arkistotyön oppiminen on aineistojeni valossa tapahtunut nimenomaan 

muiden arkirutiinien lomassa. Toisaalta työntekijällä on jo työtä aloittaessaan enem-

män tai vähemmän alalla tarvittavaa asiantuntemusta, vaikka alalle ei olisikaan 

olemassa täsmällistä koulutusta. Vanhimmat tutkimukseeni osallistuneet henkilöt 

olivat 1970-luvulla työtä aloittaessaan nuoria ja tyypillistä oli, että he tulivat tuolloin 

arkiston avustaviin tehtäviin, joissakin tapauksissa aluksi vain osa-aikaisiin töihin. 

Koska elokuvien pelastamisprojekti alkoi vuonna 1972, henkilökunnassa oli myös 

elokuvatuotannosta projektiin siirtyneitä. Heille filmin aiempi käsittelytaito oli poh-

jana filmien fyysisen pelastamisen työprosesseissa. 1980-luvulla työnsä aloittaneilla 

tyypillistä oli kokoelmatyöhön arkistoinnin ja luetteloinnin tehtäviin tulo. Tämä on 

luonnollista, sillä kokoelmat ja arkiston resurssit kasvoivat erityisesti 1980-luvun 

loppupuolella. 

1990-luvulla tulleilla työntekijöillä taustat ovat laajemmat. Mukana on elokuva-

tuotannon alalta siirtyneitä354 sekä 1990-luvun laman aikoihin ja sen jälkeen arkisto-

töihin otettuja työllistettyjä, joista osa jäi pysyvästi taloon. Lisäksi 1990-luvulla 

työssä aloitti useita akateemisesti koulutettuja henkilöitä. Tyypillistä on, että kaik-

kina aikoina elokuva-arkistotyöhön on kasvettu avustavien töiden, harjoittelun tai 

sijaisuuksien kautta. 

Tutkimuskohteeni työntekijöillä on taustallaan moninaista alalle valmistavaa 

peruskoulutusta ja jonkin verran myös ammatillista jatkokoulutusta, mutta työssä 

oppimiseen verrattuna muodollisen koulutuksen merkitys vaikuttaa kuitenkin hyvin 

vähäiseltä. Esille tulee selvästi, ettei työhön yleensäkään ole mahdollista saada 

perusteellista oppia ulkopuolisen koulutuksen tai kirjallisten lähteiden kautta. 

Työpaikalla oppimisen tapoja voidaan tarkastella lähemmin ja tehdä erilaisia 

luokituksia oppimisen tavoista. Maarit Virta (2011) on tutkinut tiedon siirtämisen ja 

vuorovaikutuksen tapoja sukupolvien välillä (seniorit ja juniorit). Hänen havainto-

jensa mukaan työssä tarvittava osaaminen ja asiantuntijuus rakentuvat ajan kuluessa 

erilaisista työtilanteissa syntyvistä tiedon ja kokemuksen yhdistelmistä. Virta luokit-

telee sukupolvien välisen tiedon siirtämisen keinot kolmeen ryhmään: dokument-

teihin tutustumiseen, keskusteluihin ja työtilanteisiin. Tutkimus vahvistaa näkemys-

tä siitä, että siirrettävässä tiedossa eksplisiittinen, implisiittinen ja hiljainen ulottu-

vuus liittyvät toisiinsa eivätkä ole siirrettävissä toisistaan irrotettuina. Omassa ai-

neistossani tulee selvästi esille, että esimerkiksi arkistonhoidon ja konservoinnin 

oppimisessa korostuvat työtilanteet, joihin keskustelut sisältyvät, eivät niinkään 

keskustelut erillisinä tapahtumina. 

                                                   
354 Esim. työn loppuminen elokuvalaboratoriossa. 
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On myös hyvä muistaa, että oppimisessa ei ole kysymys pelkästään tiedon 

välittymisestä, vaan siihen liittyy yhteisön käytäntöjen, arvojen ja normien omaksu-

mista. Näiden oppiminen tapahtuu erilaisten oppipoika-mestari -prosessien välityk-

sellä ja sisältää varsinaisen oppimisen lisäksi verkostosuhteiden luomista työpaikalla. 

Muodollinen koulutus tarjoaa vain kehityksen perusvalmiuksia. Tästä näkökulmasta 

katsottuna merkittävä osa oppimisesta on toimintaympäristöön, työvälineisiin ja 

käytäntöihin sitoutuneen hiljaisen tiedon omaksumista, eikä sitä voidaan erottaa 

kulttuurisesta kontekstistaan.355 

Edellinen määrittely pätee hyvin myös elokuva-arkiston toimintaympäristöön. 

Tutkimukseni aineistossa käytännön työssä oppiminen ja itsenäinen työn opettelu 

näkyvät kerronnassa esimerkiksi käyttämällä ilmaisua "kantapään kautta oppimisesta" 

tai sanomalla, että "täällä oppii tekemällä". Ammatillista koulutusta arkistomateri-

aalien käsittelyyn ja arkistoinnin käytännön tehtäviin haastateltavilla on vähän. 

Muutamilla on valokuvaan tai elokuvan tekniikkaan ja elokuvien tuotantoon liitty-

vää koulutusta sekä oppisopimuksella toteutettua konservaattorikoulutusta. Muuta 

lähialan koulutusta voidaan kommentoida esimerkiksi sanomalla sitä "oheiskoulu-

tukseksi". Arkistoalan koulutus, esimerkiksi Kansallisarkiston peruskurssit on koettu 

oheiskoulutukseksi, jotka eivät anna täsmällistä oppia, mutta laajentavat kokonais-

näkemystä arkistoalasta. Myös sähköisen aineiston käsittelyyn liittyvät kurssit arvioi-

daan hyödyllisiksi. Kurssien kautta voidaan oppia itse perustekniikka, mutta sen 

soveltaminen työhön pitää opetella työtä tehdessä. Muutamat ovat saaneet lisäkou-

lutusta kansainvälisiltä kursseilta, joiden tarjoama hyöty koetaan erityisesti ideoiden 

ja vertailukohdan saamisessa omalle työlle. Silti työtapoja on pitkälti jouduttu luo-

maan itse kokeilemalla, eikä ulkopuolisten tahojen kanssa yhteistyössä tapahtuvaa 

oppimista ole ollut kovin paljon. Työssä opittuja asioita pidetään kuitenkin arvok-

kaana ammattitaitona. Kokoelmatasolta hankittua oppia pidetään myös hyvänä 

pohjana työssä etenemiselle.356 

Vaikka taustalla olisikin alaan liittyvää koulutusta ja aiempaa työkokemusta 

elokuva-alan tuotantoyhtiöistä, on varsinainen arkistotyö kuitenkin opittu vasta 

elokuva-arkistossa. Koska oppiminen tapahtuu työtä tehden, on haastatteluissa pal-

jon nimeltä mainittuja henkilöitä, jotka ovat opastaneet työn alkuun. Asetelma 

muistuttaa oppipoika-mestari -suhdetta. 

"Seuraan viisaampia. Ihan henkiöiltä oppimalla. Kuitenkin täällä aika monella on 
kova ammattitaito, niin niiltä oppii, et yrittää aina seurata mitä ne tekee." (H10, 4) 

                                                   
355 Hakkarainen - Paavola 2008, 60-61; Nonaka -Takeuchi 1995. 

356 Ks. myös Alho 1997, 96. 
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Vaikka kerronnassa tulee vahvasti esille työssä oppiminen, toisenlaisiakin kom-

mentteja esiintyi. Esimerkiksi luetteloinnissa ja tietopalvelussa hyvänä pohjana 

pidettiin informaatiotutkimuksen opintoja tai ammatillista kirjastotaustaa. Tämän 

arvioitiin parantavan kokonaisuuksien ja luokittelun hahmottamista sekä tietojärjes-

telmän käsittämistä kokonaisena tietopankkina. Jotkut kokevat historia-aineet tai 

elokuvaan liittyvän yliopistotasoisen koulutuksen sopiviksi taustaopinnoiksi. Toi-

saalta voidaan myös kommentoida, että "ei sekään auta, vaikka on kuinka informaatik-

ko, jos ei tunne yhtään arkistojen sisältöä " (H30, 4). 

Haastatteluissa puhutaan erilaisista ammattiryhmistä esimerkiksi käyttämällä ylä-

käsitteitä kirjaviisaat, tutkijat, yliopistossa opiskelleet, akateemisesti koulutetut ja 

toisaalta työläiset, käsityöläiset. 

"Ihmisii tulee niin erilaisista pohjista, erilaisilta koulutuspohjilta, ihan erilaisilta aloil-
ta, kyllähän se vaikuttaa... me tehään tätä mekaanista työtä, tätä raakaa duunia, täällä 
filmipuolella ja videopuolella ja sit on enemmän näitä jotka tekee taas kirjallista 
työtä." (H5, 12) 

Jako nähdään ja sen sanotaan vaikuttavan, mutta koulutustausta ja työn luonne 

eivät kuitenkaan kerronnassa jaa työntekijöitä kovinkaan voimakkaasti. Kerronnasta 

löytyy myös kokemuksia, joiden mukaan arkisten töitten puitteissa on pystytty 

avustamaan toinen toistaan taustoista huolimatta. 

Aineistosta nousee esille pääasiassa hyvin myönteinen kokemus tiedon siirtä-

misestä ja ammatin oppimisesta. Osin mukana voi kuitenkin olla ajan kulumisesta 

johtuvaa muistojen silottumista. Esimerkiksi Tuire Palonen ja Hans Gruber (2010, 

44) ovat muistuttaneet siitä, että huonot työkäytännöt välittyvät samalla tavoin kuin 

hyvätkin, eivätkä kaikki toimijat ole välttämättä halukkaita jakamaan osaamistaan 

muille. Sosialisaation käsite selittää taitojen oppimista, mutta käytäntö itsessään voi 

olla huonokin opettaja, jos pitäisi oppia oikein hyvin. Myös oman aineistoni 

kerronnasta nousee esille kokemuksia liian lyhyestä perehdytyksestä ja siitä, että 

lopullinen oppiminen on tapahtunut itse kokeillen yrityksen ja erehdyksen kautta. 

Joskus voidaan myös harmitella, ettei itse vasta-alkajana ole osannut kysyä koke-

neilta henkilöiltä oikeita asioita tai ei muisteta mitä kokeneempi on tuolloin sano-

nut. Jos taas kyseessä on ollut alkava työ, jota kukaan ei ole aiemmin päätoimisesti 

hoitanut, on työprosessit jouduttu luomaan alusta asti itse. 

Koska kerronta kattaa pitkiä ajanjaksoja, mukana on myös kokemuksia henki-

löiltä, jotka ovat itse olleet sekä aloittelevana oppilaina että myöhemmin uusien 

työntekijöiden opettajina. Muita opettaneilla riittää ymmärrystä aloittelijoille, jos on 
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aikanaan itse ollut samassa tilanteessa ja joutunut opettelemaan työtä toisen opas-

tuksella. 

Työn oppiminen sitä tekemällä ja oppiminen kokeneemman henkilön opastama-

na ovat osa samaa työssä oppimisen prosessia. Eri aikoina työnsä aloittaneilla on 

kaikilla runsaasti kerrontaa sekä työn oppimisesta sitä tekemällä että mainintoja 

henkilöistä, jotka ovat heitä opastaneet työssä. Kerronnasta voi havaita, että 

vanhimmat työntekijät puhuvat muita enemmän nimeltä mainiten henkilöistä, jotka 

ovat elokuva-arkistotyön uranuurtajia Suomessa ja joilta he itse ovat saaneet oppia 

omaan työhönsä. Myöhemmin työnsä aloittaneet mainitsevat hekin opastajia nimel-

tä, mutta he kuitenkin kertovat suhteellisesti enemmän yleisesti työssä oppimisesta. 

Tästä voisi päätellä, että myöhemmin aloittaneiden aikaan työprosessit ovat jo 

vakiintuneet ja henkilökunnan laajetessa opastajiakin on jo mahdollisesti ollut 

useampia. Oppiminen ei siis enää myöhemmin ole ollut aiemmalla tavalla henkilö-

sidonnaista ja se on haastatteluhetkellä edelleen vähenemään päin yleisen ja ainakin 

osin kirjallisen ohjeistuksen myötä. Työprosessien ja ohjeistuksen kehittyessä ei 

enää ole tarvetta aloitta työtä aikaisempaan tapaan "nollasta" tai "juuresta lähtien". 

Vaikka oppiminen on tapahtunut pääosin työpaikalla, on tulkinta pelkästään 

arkiston sisällä oppimisesta liian yksipuolinen. Toisinaan arkiston ulkopuolella 

olevilta elokuva-alan tuttavilta voidaan kysyä neuvoa ja mielipiteitä. Muita tapoja 

hankkia tietoa on seurata alan lehtiä ja muita julkaisuja, joita käytetään oppimisen 

apuna erityisesti uuden tekniikan osalta. Myös erilaisista ohjekirjoista on haettu tie-

toa, vaikka ne on usein koettukin vaikeaselkoisiksi. Tältä osin on huomattava, että 

aineisto on vuonna 2003 tuotettua kerrontaa ja oletettavaa on, että myöhemmin 

digitaalisuus on muuttanut oppimisen tapoja ulospäin suuntautuviksi. Olisi kuiten-

kin mielenkiintoista tietää, ovatko joissakin perinteisissä työprosesseissa oppimisen 

tavat edelleen nykypäivänä samanlaisia. 

4.4.3 Hiljainen ja muistinvarainen tieto 

Käsitteen määrittelyn kannalta hiljainen tieto on monimuotoinen, eikä siitä ole ole-

massa täsmällisiä ja yksiselitteisiä määritelmiä. Tutkijat määrittelevät sitä monin eri 

tavoin ja käsitteen kompleksisuus on laajalti tunnustettua.357 Hannele Koivusen 

                                                   
357 Toom 2008, 33. Hiljaisen tiedon (tacit knowledge) käsitettä ja filosofiaa kehittäneen Michael 
Polanyin teoriassa keskeinen tiedon käsite on traditio, jolla Polanyi kuvaa tiedon siirtämistä sosiaa-
lisessa kontekstissa. Traditio on yksilön ulkopuolinen arvojen järjestelmä, johon sisältyy yhteisön hil-
jaisen tiedon kokemusvarasto. Sekä kieli että traditio ovat sosiaalisia järjestelmiä, jotka ovat sidoksissa 
toisiinsa ja joiden taustaa vasten yksilö luo oman hiljaisen tietonsa ja omat merkityksensä. Yksilön 
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(1997/2000, 78-79) antaman laajan määritelmän mukaan hiljaiseen tietoon sisältyy 

kaikki se geneettinen, ruumiillinen, intuitiivinen, arkkityyppinen ja kokemusperäi-

nen tieto, jota ihmisellä on ja jota ei voida ilmaista verbaalisin käsittein. Wanda 

Orlikowski (2002) puolestaan määrittelee hiljaista tietoa enemmänkin tekemisen 

kautta. Orlikowskin mukaan eksplisiittistä ja hiljaista tietoa on vaikea erottaa toisis-

taan. Tekeminen on tietämistä ja tietäminen muodostuu jatkuvasti käynnissä ole-

vassa sosiaalisessa ja käytännöllisessä toiminnassa.358 Työelämäyhteydessä hiljaista 

tietoa on mahdollista lähestyä nimenomaan tekemisen kautta. Marjut Pohjalaisen 

(2013, 1) mukaan työelämässä hiljaisella tiedolla tarkoitetaan yleensä kokemuksen 

synnyttämiä tietoja ja taitoja, jotka auttavat työn tekemisessä. Tällöin hiljaisen 

tiedon käsite lähestyy asiantuntijuuden käsitettä.  

Käytän itse hiljaisen tiedon käsitettä konkreettisesti ja käytännönläheisesti. Osa 

hiljaisesta tiedosta voidaan nostaa muiden käyttöön suullisesti, kirjallisesti tai näyt-

tämällä työprosesseja, osa tiedoista ja taidoista jää vain kantajansa käyttöön. Erään 

näkökulman mukaan hiljainen tieto voidaan tehdä eksplisiittiseksi, käsitteelliseksi 

tiedoksi tiimissä eli tutkimuskohteeni tapauksessa työyhteisössä tapahtuvan dialogisen 

prosessin kautta. Kysymys on kokemuksellisen ja käytännöllisen tiedon "näkyväksi 

tekemisestä". Hiljaisesta tiedosta puhutaan myös osana niin sanottuja äänettömiä 

taitoja, joilla tarkoitetaan pitkäaikaisesta kokemuksesta sekä oikeiden ja virheellisten 

päätelmien antamista käsityksistä kehittyneitä taitoja. Kun oppimisessa ja ammatti-

taidossa on saavutettu riittävä osaamisen taso, toiminta on lähes tiedostamatonta. 

Näennäisestä hiljaisuudestaan huolimatta tämä tiedon laji näkyy toiminnassa ja 

vaikuttaa ihmisessä koko ajan.359 

Edellinen kuvastaa hyvin myös omaa tapaani käsittää hiljaista ja kokemuspe-

räistä tietoa tutkimuskohteessani, jossa taitojen oppimisesta kerrotaan paljon työssä 

oppimisen ja työpaikan tradition kautta. Aineistossa on kerrontaa työn oppimisesta 

                                                                                                                                  
henkilökohtainen tieto ei ole sama kuin hänen subjektiivinen tietonsa, vaan siihen sisältyy paljon 
kollektiivista hiljaista tietoa. Tämä yhteisöllinen hiljainen tieto siirtyy yksilölle jäljittelyn, samas-
tumisen ja tekemisen kautta. Traditio siirtää toimintamalleja, ohjeita ja sääntöjä, arvoja ja normeja. 
Arvot eivät ole subjektiivisia vaan osa tällä tavoin siirtyvää hiljaista tietoa. Koivunen 1997/2000, 83-
84. Michael Polanyin tuotannosta ja tacit knowledge -käsitteestä ks. esim. Koivunen 1997/2000, 76-
84; Virtanen 2014. 

358 Orlikowski 2002, 249-271; Hakala 2006, 115. 

359 1990-luvulla erityisesti Ikujiro Nonaka ja Hirotaka Takeuchi tekivät tunnetuksi ajatusta siitä 
kuinka tietämys ja sen jakaminen tapahtuu hiljaisen (subjektiivisen, "tacit") tiedon ja eksplisiittisen 
(objektiivisen) tiedon vuorovaikutuksessa. Tietämyksen jakaminen tapahtuu yksilöiden välisessä sosi-
aalisessa prosessissa neljällä eri tavalla, joissa tieto muuttuu koko ajan: 1) Sosialisaatio (hiljaisesta tie-
dosta hiljaiseen tietoon); 2) Ulkoistaminen (hiljaisesta tiedosta eksplisiittiseen tietoon); 3) Yhdistä-
minen (eksplisiittisestä tiedosta eksplisiittiseen tietoon); 4) Sisäistäminen (eksplisiittisestä tiedosta hil-
jaiseen tietoon). Nonaka - Takeuchi 1995, 61-70; Helakorpi 2001, 169-171. 
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vanhemmilta työntekijöiltä sekä työn oppimisesta käytännön työtä tehden.360 Hiljai-

sen tiedon oppimisessa voidaan Matti Vuorensyrjän (2000b, 130) mukaan tunnistaa 

kolme eri väylää: oppikirjat, osaamisyhteisössä jaetut kokemukset (sosialisaatio) ja 

yksilön omakohtaiset kokemukset. Omassa aineistossani esille nousevat erityisesti 

sosialisaation ja omien kokemusten kautta oppiminen ja sen seikan korostaminen, 

että tietoja ja taitoja on vaikea tai mahdoton tavoittaa kirjallisten lähteiden kautta. 

Myös Karen F. Gracy (2004, 338-339) on tehnyt samanlaisen havainnon tutkies-

saan elokuvien pelastamistyötä: työprosesseihin liittyvää tietoa on vain vähän kirjal-

lisessa muodossa. 

Tutkimuskohteen työprosesseihin sisältyvä kokemuksen kautta opittu ja niin sa-

nottu hiljainen tieto sekä muistinvaraisuuteen perustuva tietämys olivat jo haastat-

telujen tekovaiheessa omaan työelämäkokemukseeni pohjautuva ennakko-oletus. 

Vaikka en sijoittanut teemarunkoon hiljaista ja kokemusperäistä tietoa käsitteleviä 

suoria kysymyksiä, tuli kerronnassa kuitenkin paljon näihin liittyviä kuvauksia. 

Erityisesti asia nousi esille juuri työn oppimista koskevassa kerronnassa. 

Kerronnasta on havaittavissa, että muistinvaraisessa tiedonhallinnassa erotetaan 

työprosesseja ja aineistojen sisältöjä koskeva tieto. Tietotekniikka on nimenomaan 

tullut korvaamaan sisältötietojen hallittavuutta, sen sijaan kokoelmienhoidon, kon-

servoinnin ja restauroinnin työprosesseissa on paljon muistinvaraista ja hiljaista 

tietoa. 

Sijoitan analyysissä kerronnasta löytyvät hiljaisen ja muistinvaraisen tiedon tee-

mat kolmen otsikon alle: 1) Työprosessien tiedot, 2) Aineistosisältöjen tiedot ja 3) 

Tiedon katoaminen ja työtapamuutokset. Lisäksi käsittelen eri työntekijäsuku-

polvien kokemuksia hiljaisesta tiedosta. 

1. Työprosessien tiedot 

Haastatteluaineistojen kerronnasta ilmenee, että perinteisissä työprosesseissa on 

edelleenkin paljon vanhemmilta työntekijäsukupolvilta opittua sekä oman työssä 

oppimisen kautta hankittua hiljaista ja kokemusperäistä tietoa. Ehkä selvimmin 

käsityötä muistuttavissa työprosesseissa on vaikeasti sanoin ilmaistavaa tietoa. Toi-

saalta vaikuttaa siltä, että tieto on tarvittaessa muunnettavissa sanalliseksi. Tätä 

kuvaavat runsaat maininnat henkilöistä, jotka ovat opettaneet työhön. Hiljainen 

tieto on enemmänkin piilevää ja odottamassa olevaa tietoa, joka tuodaan esille 

                                                   
360 Hiljaisesta tiedosta ks. myös Vuorensyrjä 2000b, 121-130; Sinikara 2007, 46. 
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tarvittaessa, tavallisimmin neuvontaa muistuttavissa tilanteissa tai työtä koskevissa 

pohdinnoissa kollegan kanssa. 

Muutamat haastateltavat kertovat yrityksistä muuttaa omatoimisesti hiljaista 

tietoa näkyvään muotoon, esimerkiksi kuvailemalla omia työprosesseja kirjallisesti. 

Taustalla voi olla esimerkiksi ajatus omasta eläkkeelle jäämisestä tai kirjallisesta 

apuvälineestä työn opettamisessa toisille, esimerkiksi avustaville työntekijöille. Vai-

keus muuttaa työprosessitietoa eksplisiittiseen muotoon tulee kuitenkin hyvin esiin 

kommenteissa. Omaa tietämystä ei yrityksistä huolimatta kovin helposti pysty laitta-

maan kirjalliseen muotoon. Tiedon siirtämisessä toisille työntekijöille on aineistoni 

mukaan käytetty eksplisiittistä kirjallista muotoa hyvin vähän. Oppipoika-mestari -

suhde on ollut tavallinen tapa oppia ammatti, joten kirjallisen aineiston puuttuessa 

opettaminen on tapahtunut suullisesti ja näyttämällä työprosessit käytännössä 

sosialisaation tapaan. 

2. Aineistosisältöjen tiedot 

Sisältötietojen muistamista ulkoa pidetään tärkeänä lähinnä aineistojen käytön kan-

nalta (esimerkiksi asiakaspalvelu ja esityssarjojen suunnittelu). Kokoelmatietojen 

tunteminen luo "vahvan vaiston" ja hyödyttää suunnittelussa erilaisten kokonaisuuk-

sien hallintaa. Muistinvarainen tieto mahdollistaa tietojärjestelmää paremmin asia-

yhteyksien luomisen ja luovan ajattelun. Sen sijaan kokoelmatyössä sisältötietojen 

ulkoa muistamista ei pidetä niinkään tärkeänä ja ymmärretään, että laajojen tietojen 

hallitseminen muistinvaraisesti on mahdotonta. Kokoelmienhallinnassa tietokantaa 

pidetään parhaana ja yleisesti myös ainoana mahdollisena tapana hallita aineistoja. 

Tietojärjestelmien tulo on merkittävästi vähentänyt muistinvaraisen kokoelmien-

hallinnan ja sisältötuntemuksen merkitystä. Muistinvaraisuuteen perustuvaa tietoa 

pidetään epävarmana, kun taas tietojärjestelmästä saadaan tarkkaa tietoa. Tätä kaut-

ta tietotekniikka muuttaa myös hiljaisen tiedon roolia työyhteisössä. Toisaalta sisäl-

tötuntemuksen hiljainen tieto ei sekään kokonaan katoa. Kaikilla kokoelmatyötäkin 

tekevillä kertyy omaa muistinvaraista tietoa: "Tietenkin jonkin verran sitten muistiinsakin 

voi luottaa." (H28, 1). 

3. Tiedon katoaminen ja työtapamuutokset 

Eräänlaisena aktiivisesti käytössä olevan hiljaisen tiedon vastakohtana voidaan 

nähdä hiljaisen ja muistinvaraisen tiedon katoaminen. On tavallista, että työntekijät 
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ja joskus jopa kokonaiset organisaatiot unohtavat ja poisoppivat asioita tietoisesti 

tai kadottavat tietoa tahattomasti. Esimerkiksi organisaatiounohdus-käsitteellä kuva-

taan organisaation tietämyksen tahallista tai tahatonta kadottamista. Unohtamisen 

vaikutukset voivat olla positiivisia tai negatiivisia ja yleensä seurauksena on organi-

saation toimintatavan muutoksia.361 Kirjastoalalta löytyy reagointia tietämyksen 

katoamista vastaan jo 1790-luvun lopulta lähtien. Kirjastonhoitajan ammattitaito oli 

aiemmin perustunut kirjantuntemukseen ja muistinvaraiseen sisällöllisten kokonai-

suuksien hallintaan, mutta vähitellen kirjastonhoitoa alettiin viedä käytännön työn 

välityksellä siirtyneestä perinteestä kirjatuiksi säännöiksi. Samalla kirjastonhoitajia 

kehotettiin pitämään kuolevaisuutensa mielessään ja järjestämään työnsä niin, että 

ne ovat seuraajillekin selviä. Aineistojen hallinnan menetelmiksi tulivat esimerkiksi 

luettelot, luokitukset, hyllyjärjestykset ja sisällönkuvailu. Muutoksen taustalla vai-

kutti tieteiden eriytyminen ja julkaisujen määrän kasvu sekä siitä aiheutuva valinnan 

ja järjestämisen tarve.362 Uudemmassa tutkimuksessaan myös kirjaajien työproses-

seista on todettu, etteivät ne enää ole haavoittuvaisia henkilöstömuutosten vuoksi 

vaan työprosesseja on kehitetty henkilöistä riippumattomiksi.363 

Negatiivisesta tiedon kadottamisesta ja sitä seuranneista työtapojen muutoksista 

on kerrontaa myös omassa aineistossani. Erityisen ongelmalliseksi hiljainen ja 

muistinvarainen tieto ja sen katoaminen tulevat, jos työntekijä jättää työnsä. Han-

kalimmat tilanteet syntyvät kuolemantapausten yhteydessä. Kerronnasta ilmenee, 

että tällaisen tapauksen seurauksena materiaaleja on jouduttu luetteloimaan alusta 

alkaen, vaikka pohjana olisi ollutkin jonkinlaisia manuaalisia listauksia ja kortistoja. 

On myös todennäköistä, että ainakin osa aineistojen taustatiedoista on samassa 

yhteydessä kadonnut kokonaan. Tällaiset tapaukset voivat kuitenkin ikävistä koke-

muksista huolimatta kehittää kokoelmienhoitoa ja auttaa tilanteen kokeneita ym-

märtämään järjestelmällisen luetteloinnin ja arkistonhoidon tärkeyttä. Jälkikäteen 

voidaan kommentoida, ettei yksi työntekijä saa olla arkiston hallinnan kannalta 

täysin korvaamaton. Vuonna 2003 tutkimassani arkistossa kokoelmienhoidon ja 

luetteloinnin tavata olivat jo niin vakiintuneita, ettei enää olisi mahdollista jättäytyä 

arkistojen hallinnassa muistinvaraisen tiedon varaan. Työprosessien henkilösidon-

naisuutta on näin ollen pystytty vähentämään. 

                                                   
361 Onnismaa 2008b, 124. 

362 Vakkari 1992, 4-5, 100-104 ja 116-117. 

363 Kallberg 2013, 187. 
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Eri työntekijäsukupolvien kokemuksia hiljaisesta tiedosta  

Kokonaisanalyysin lisäksi kävin kerronnasta läpi eri työntekijäsukupolvien suhdetta 

hiljaiseen ja muistinvaraiseen tietoon. 1970- ja 1980-luvuilla tulleiden kokemukset 

aineistoja ja sisältöjä koskevasta hiljaisesta ja muistinvaraisesta tiedosta eivät eroa 

kovin paljon toisistaan. Monet muistavat hyvin ajan, jolloin arkiston hallinnassa 

sekä itse että muut pärjäsivät pitkälti hyvällä muistinvaraisella tiedolla. 1970-luvulla 

tulleilla kerronnassa on kuitenkin omakohtaisemman kokemuksen sävy. Myös 

1980-luvulla tulleet kertovat vielä itse muistavansa aikoja, jolloin tietoa ei yksin-

kertaisesti ollut saatavilla muussa kuin muistinvaraisessa muodossa: "...muistan niin 

pitkälle kun ei oikeastaan juurikaan tuolta dokumenttiosastolta ollut luettelointijärjestelmässä 

aineistoa - se oli todella arkistonhoitajan muistin varassa." (H20, 2) Kerronnassa esiintyy 

nimellä mainiten henkilöitä, joilla muistetaan olleen erinomaiset kyvyt hallita laajoja 

arkistokokonaisuuksia muistinvaraisesti. Lisäksi voi havaita ihailua hyvämuistisia 

henkilöitä kohtaan: arkiston hallinta muistamalla on aidosti ollut oman aikansa 

ammattilaisuutta. 

Muistinvaraisuuden syynä oli tietojen puuttuminen yksinkertaisesti siitä syystä, 

että aineistoja ei oltu ehditty dokumentoimaan, eivätkä tiedonhallinnan menetel-

mätkään olleet vielä kovin kehittyneitä. Dokumentoinnin puutteellisuuden syynä oli 

myös se, että arkiston historian alkuaikoina toiminta painottui dokumentointia 

enemmän aineistojen hankintaan. Toisaalta dokumentointi puuttui, koska aineisto-

jen ja tietojen käyttö oli vähäistä ja muistettavat tietomäärät olivat kohtuullisia 

hallittavaksi muistinvaraisesti. 

1970-1980-luvuilla työnsä aloittaneet työntekijät ovat vielä itse olleet mukana 

osallisina ja toimijoina "muistinvaraisessa kaudessa". Kerronnasta huomaa, että van-

hempi työntekijäsukupolvi kertoo omakohtaisia kokemuksia muistinvaraisen tiedon 

käytöstä, sen sijaan vähemmän aikaa työskennelleet kertovat tarinoita henkilöistä, 

joita on pidetty esimerkkeinä "kävelevistä tietokoneista" tai henkilöistä, joilla "kaikki oli 

päässä". Ero on selvä 1990-luvulla tulleiden kokemuksiin, jotka ovat tulleet suoraan 

ns. tietokoneaikakauteen. Heiltä ei juuri löydy kerrontaa kokoelmatietojen koko-

naisvaltaisesta muistinvaraisesta hallinnasta. Sen sijaan tarinat "muistihirmuista" ovat 

kulkeneet aina uusimmille työntekijöille saakka. 

Kertomuksissa tulee esille yksityiskohtia siitä, kuinka "muistinvaraisella kaudella" 

muistamisen tueksi on luotu erilaisia sääntöjä esimerkiksi siitä missä kohtaa arkistoa 

mikäkin aineisto sijaitsi. Muistijärjestelmät ovat usein olleet vahvasti sidoksissa 

fyysiseen ympäristöön: tietty hylly, tietty lava, tietty kohta pinkassa jne. Kerron-

nassa ei kritisoida arkiston muistinvaraisen hallinnan tapaa, mutta myönnetään että 

niin ei ainakaan enää vuonna 2003 pitäisi olla ja epäillään, että kukaan todella 
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pystyisi muistamaan tuhansia yksikköjä yksityiskohtaisesti. Muistinvaraisuuden huo-

nona puolena pidetään mm. henkilösidonnaisen tiedon haavoittuvuutta ja katoami-

sen vaaraa. Puhutaan myös korvaamattomista henkilöistä, erityisesti siinä sävyssä, 

että kenenkään ei pitäisi olla korvaamaton. Kerronnassa voidaan myös verrata itseä 

henkilöihin, jotka muistivat kokoelmat ulkoa: "Mutta enhän mä semmoseen pysty - enkä 

mä tiedä tarviiko edes." (H7, 11) 

4.4.4 Työntekijöiden kokemuksia asiantuntijuudesta 

Jo aiemmissa luvuissa on ollut esillä tutkimusaineistosta nousevia asiantuntijuuteen 

ja asiantuntijaksi kasvamiseen kuuluvia asioita. Työn oppiminen luo pohjaa kehit-

tyvälle asiantuntijuudelle ja erikoistumalla tehtäviin voidaan edelleen syventää asian-

tuntemusta. Asiantuntijuus on aikaa myöten sisäistettyä tietämystä omasta työstä ja 

työyhteisöstä. Kävin läpi tutkimusaineistoni kerrontaa etsien sieltä asiantuntijuuteen 

liittyviä kerronnan tapoja. Löysin työntekijöiden asiantuntijuusmäärityksistä kolme 

keskeistä kokonaisuutta: 1) Työntekijän ominaisuudet, taidot, työkokemus ja itse-

luottamus, 2) Työn itsenäisyys ja 3) Ammattikieli, kommunikointi ja kollegiaalinen 

yhteistyö. 

1. Työntekijän ominaisuudet, taidot, työkokemus ja itseluottamus 

Kerronnasta löytyy useita määrityksiä sille millaisista aineksista työntekijät kokevat 

hyvän asiantuntijuuden syntyvän. Kerrotaan kuinka työntekijällä joko on tai toisaal-

ta häneltä puuttuu tietynlaisia luontaisia ominaisuuksia, joita arkistotyö ja luetteloin-

ti vaativat. Ominaisuusluettelon kärkeen nostetaan tarkkuus, huolellisuus, pitkäjän-

teisyys ja motivaatio. Ominaisuuksia voidaan vaatia muilta tai sitten nähdään 

sopivia ominaisuuksia itsessä: "...mulla on semmonen luokittelun ajattelutapa." (H17, 1) 

Tyypillistä on, että asiantuntijuuteen kasvaminen vaatii aikaa ja kokemuksen 

karttumista. Vähittäisen taitojen ja kokemuksen karttumisen osalta asiantuntijuus 

on läheinen käsite hiljaiselle tiedolle. "Itsekin muuttuu tietysti, kaikessa työssä kehittyy, 

luetteloinnissakin, huomaan pikkuhiljaa, että kyllä tässä oppii jotain koko ajan." (H1, 21) 

Kokemus voi olla peräisin aiemmasta tai nykyisestä työstä. Asiantuntijuus voi 

kertyä työn ohessa "pikkuhiljaa" tai sitten siihen ollaan valmiita tekemään suuriakin 

aktiivisia panostuksia: "Olen siis ihan lukenut sivu sivulta ne, mä oon lukenut kaikki... 

valtava tietomäärä, antaa semmoisen niinkun yhteyksien luomiseen mielessä... täytyy vaan tehdä 

hirveesti töitä, katsoa paljon elokuvia, lukea paljon." (H27, 11-12) 
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Taidot lisääntyvät ja samalla itseluottamus omaan asiantuntijuuteen: "...muo-

dostunut semmoinen vähitellen kertynyt asiantuntemus näihin aineistoihin - pystyy suoralta 

kädeltäkin sanomaan monista asioistakin, että kyllä ja ei." (H20, 2-3) Asiantuntijaksi 

kehittyminen on usein yritystä, erehdystä ja virheistä oppimista. "Totta kai kaikki, 

sekä mä teen virheitä että kaikki muutkin tekee virheitä, mutta se että ne virheet toistuu koko 

aika sitten jossain talletuksissa, jota mä huomaan sitten kolmen vuoden päästä, että mikä sotku 

täällä on, niin ne mua kismittää, että jotkut asiat ei mee, vaikka vääntäs rautalangasta hyvin 

yksinkertaisesti..." (H9, 14) Asiantuntijuus ja itseluottamus voivat myös joutua 

epäilyksen alle jossakin uran vaiheessa: "...ei mulla semmoista ammattitaitoa ikinä ollut, 

että mä olisin oikeesti tuolla niinkun ammattitaidollisesti ollut oikeassa tehtävässä. Ei mulla ole 

mitään informaatikon koulutusta, eikä minulla ole sen enempää atk-koulutusta, humanisti-

koulutuksella siellä ruuveja väännettiin... ei sitä ihan tehtäviensä tasalla ollut läheskään koko 

aikaa." (H30, 4) 

Asiantuntijuuden katsotaan sisältävän konkreettisten taitojen lisäksi myös arvoja 

ja asenteita. Tätä tuodaan esille esimerkiksi arvostavassa suhtautumisessa arvokkai-

siin kokoelmiin. Puhutaan myös kulttuuriperinnön säilyttämiseen kohdistuvasta 

ammattiylpeydestä. Asenteisiin kuuluvat itse asetetut vaatimukset omalle asiantunti-

juudelle ja osaamiselle. Kerrotaan esimerkiksi siitä, että ammattiylpeys ei anna 

periksi tehdä työtä huonosti tai huolimattomasti. 

2. Työn itsenäisyys 

Asiantuntijuus ja työn itsenäisyys liittyvät toisiinsa ja useat työntekijät puhuvat työn 

itsenäisyyden tärkeydestä. Myös vapaus ja vastuu liittyvät toisiinsa ja itsenäisyys on 

eräällä tapaa palkinto luotettavasta ja vastuullisesta toiminnasta. Itsenäisyyden 

konkreettisena ilmentymänä mainitaan usein mahdollisuus tehdä päätöksiä. Asian-

tuntijuuden lisääntyminen aikaa myöten lisää myös omaa päätäntävaltaa. Arkisto-

työssä itsenäisyys merkitsee esimerkiksi vapautta tehdä päätöksiä oman työn 

järjestyksestä. Työn itsenäisyys vaatii oma-aloitteisuutta. Kokoelmien hallinnassa 

työn itsenäisyys toteutuu usein omien materiaaliryhmien kautta: työntekijällä on 

oma kokoelmanosa, josta hän on vastuussa. Tällöin puhutaan esimerkiksi "omasta 

tontista".  

Työn itsenäisyyden ja päätösvallan rinnalla puhutaan paljon työnjaosta. Tarkkaa 

työnjakoa pidetään kuitenkin suhteellisen uutena ilmiönä: "...semmoinen rajan veto siinä 

sitten, että mitä kukin tekee ja sehän on aika nykyaikainen trendi mun käsittääkseni..." (H29, 

1) Työnjaon ollessa selvä voidaan myös aiempaa helpommin luovuttaa tietyt työt 

pois itseltä. Aiempaa selkeämmän työn rajauksen myötä on myös jouduttu 
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"sanomaan ei" muille töille, eikä "kaikki tekee kaikkea" -periaate enää toimi. 

Aineistossa on kerrontaa siitä kuinka henkilökunnan lisääntymisen ja toiminta-

edellytysten parantumisen myötä eri materiaaliryhmille on saatu vastuuhenkilöitä. 

Työn laatu paranee, kun kustakin alueesta on vastaamassa vakituinen työntekijä. 

Tällöin työnjako mahdollistaa erikoistumisen. 

3. Ammattikieli, kommunikointi ja kollegiaalinen yhteistyö 

Yhteinen ammatillinen kieli koetaan olennaiseksi osaksi kommunikointia ja sen 

oppiminen on tärkeä osa asiantuntijuuteen kasvamista: "...tää on semmoinen ala, että 

joka sektorilla on omat osaajansa, jotka siis osaa sen oman asiansa ja tekee sitä omaa 

hommaansa - sehän ilman muuta tekee sen, että porukka puhuu samoista asioista silloin kun ne 

puhuu..." (H8, 15) Esimerkiksi koulutusten hyödyksi on nähty se, että "pystyy 

puhumaan yhteistä kieltä". 

Kerronnasta voi havaita, että asiantuntijuudella on kollektiivisia ominaisuuksia. 

Yhteinen kieli on edellytys yhteisen kollektiivisen muistin rakentamisessa. Jokaisella 

ammattikunnalla on oma "kielensä", eräänlainen ammattislangi, jonka perusteellinen 

oppiminen on mahdollista vain toimimalla aktiivisesti yhteisössä. Ammattikieli 

opitaan ja se muokkautuu pitkälti suullisena perinteenä. 

Tutkimushaastatteluissa en varsinaisesti kerännyt tietoa ammattikielestä ja sen 

kehittymisestä. Käsitykseni kuitenkin on, että elokuva-arkistojen työssä on runsaasti 

teknisiä ja työprosesseihin liittyviä termejä, mikä on edellytys sille, että työntekijät 

ymmärtävät toisiaan. Erityisesti konservoinnin ja restauroinnin alueilla on paljon 

erikoissanastoa, joka on muovautunut kansainvälisestä taustastaan kansallisiksi 

ilmaisuiksi. Professiossa tapahtuvat muutokset muovaavat myös ammattikieltä ja 

tuovat mukaan uusia ilmaisuja. Perinteiseen filminkäsittelyyn liittyvät ilmaisut ovat 

vakiintuneita tai ainakin muuttuvat hitaasti, mutta digitaalisuuteen liittyvä sanasto 

tuottaa rinnalle nopeasti uudenlaista ammattikieltä. 

Yhteinen ammattikieli on työyhteisön kommunikoinnin perusta. Useat työnteki-

jät kertovat sisäisestä yhteistyöstä ja kollegiaalisesta avusta oman työn ja asiantunti-

juuden tukena. Puhutaan myös molemminpuolisuudesta eli asioista keskustellaan ja 

kysellään mielipidettä tai "varmistetaan", mutta varsinainen päätös lopullisesta 

toimintatavasta on yleensä itsellä: "Kyllä mä kysyn tänä päivänäkin aika paljon kavereilta 

mielipiteitä ja tietenkin teen oman pään mukaan." (H14, 5) Kun kysyin haastatteluissa 

keskinäisestä avunannosta ja neuvomisesta, niin muutamissa tapauksissa henkilö 

liitti puheeseensa kerrontaa yksikössä vallitsevasta hyvästä hengestä. Tämä kertoo 

työilmapiirin merkityksestä hyvän yhteistyön edellytyksenä. 
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4.5 Työn kokonaisluonteen muuttuminen 

Siirryn asiantuntijuuden muutoskuvailusta vielä yleisemmälle tasolle analysoimaan 

työn kokonaisluonteen muutosta ja siihen liittyvää kokemuksellisuutta. Muutokseen 

sisältyy muun muassa ammattimaistumisen ja erikoistumisen piirteitä. Tämän lisäksi 

käsittelen rutiinityön asemaa arkistotyössä ja aineistojen säilyttämisen ja käytön 

yhteyksiä. 

Kysyin haastatteluissa kuinka työntekijät ovat kokeneet organisaation kokonais-

luonteen muuttumisen. Kysymys koettiin kuitenkin melko vaikeaksi. Useat haasta-

teltavat sanoivat, etteivät osaa vastata. Voitiin myös sanoa, ettei olennaista muutos-

ta ole ollut, niitä "menee ja tulee" tai muutosta ei huomaa arkityötä tehdessä. Toinen 

piirre oli, että useissa tapauksissa haastateltava alkoi pohtia tulevia muutoksia, 

esimerkiksi radio- ja tv-arkiston perustamista elokuva-arkiston yhteyteen. Tämä 

kertoo hyvin siitä, että arkityön pyörteissä menneisyyden analysointia ei tule tehtyä 

ja ajatukset ovat senhetkisissä ja lähitulevaisuuden muutoksissa. Havaintoni on 

hieman päinvastainen kuin mitä Anu Puusa (2008, 100) on tehnyt. Puusan mukaan 

organisaation johto rakentaa käsitystään identiteetistä enemmän tulevaisuuden 

kautta painottaen visioita ja organisaation tavoitteita. Henkilöstön näkökulma liittyy 

tulevaisuutta enemmän identiteetin menneisyyteen ja nykyisyyteen. Operationaa-

lisella tasolla ei eletä huomisessa vaan päivittäinen työ tapahtuu "tässä ja nyt".364 

Puusan näkemys nykyisyyden korostumisesta pitää paikkansa, mutta oman aineis-

toni valossa myös työntekijätaso suuntaa katsetta tulevaisuuden visioihin. 

Kerronnassa työn kokonaisluonteen muuttumisesta nousivat esille pitkälti samat 

asiat kuin arkistolähteissäkin. Yleisestä muutoksesta eniten huomioitiin henkilöstön 

määrällistä kasvua ja kerrottiin organisaation kasvun vaikutuksista. Satunnaisesti 

mainittiin, että toiminta on muuttunut enemmän ulospäin suuntautuvaksi. Myös 

muutokset materiaaleissa, valtiollisen laitoksen byrokratisoituminen, tulosneuvotte-

luiden ja työaikaseurannan tulo sekä muutokset toimitiloissa ja varastoissa saivat 

huomiota. Lisäksi kerrottiin tietotekniikan ja digitaalisuuden tulosta. 

"...onhan se volyymin kasvu huikea verrattuna siihen (aiempaan aikaan), että periaat-
teessa kaikki toimialathan oli silloin jo jollain tavalla olemassa, sanotaan 70-luvun - 
sanotaan -73-74 ne vakiintui suurin piirtein samoiksi mitä nyt on, oikeastaan mitään 
ei puutu, mut se oli niin paljon pienempää, että se pystyttiin hoitamaan 12 työnteki-
jällä." (H21, 24) 

                                                   
364 Gill Musson (1998, 10-12 ja 24) kritisoi sitä, että suurimmaksi osaksi organisaatiotutkimuksissa 
tutkimuskohteeksi on otettu johtaminen, ikään kuin tämä olisi ainoa versio organisaation todel-
lisuudesta. Organisaatiot kuitenkin koostuvat useista erilaisista ihmisryhmistä ja "äänistä", joita har-
vemmin kuullaan tutkimuksessa. 
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Myös osaamisen vaatimustaso on kasvanut. Työtä pidetään aiempaa haastavam-

pana, mutta toisaalta monipuolisempana kuin ennen. 

"...et sun pitää hallita aika paljon enemmän, kun vuonna 86. Sun pitää oikeesti osata 
hirveen paljon enemmän." (H4, 8) 

Kerronnasta ei kuitenkaan täysin pysty erottamaan mikä on aitoa työn vaatimusta-

son nousua ja mikä johtuu työntekijän omasta kehittymisestä ja siitä, että työhön on 

vähitellen tullut vastuuta ja aiempaa vaativampia tehtäviä. Tässäkin yhteydessä 

kommentoidaan, että muutos tapahtuu hitaasti ja huomaamatta. Muutokseen so-

peudutaan ja totutaan ajan kuluessa. 

Työyhteisön luonnehdinnoissa on paikoitellen mukana nostalgiaa. Puhutaan 

esimerkiksi siitä, että aiemmin voitiin olla työkavereitten kanssa ystäviä, toiminta oli 

yhdessä tekemistä, läheisempää ja tiiviimpää. Voidaan myös kertoa talkoohengestä 

tai muistella yhteisiä aamukahveja. 

4.5.1 Ammattimaistuminen ja erikoistuminen 

Kerronnassa tuodaan esille sekä jo tapahtunut muutos ammattimaistumisessa että 

toive vieläkin ammattimaisemmasta työotteesta. Ammattimaisuuden käsiteparina käy-

tetään harrastelijamaisuutta ja aikaperspektiivissä kerrotaan harrastelijamaisuuden 

vähenemisestä ammattimaisuuden puolestaan lisääntyessä. Ammattimaisen työot-

teen arvostusta korostetaan esimerkiksi kritisoimalla siitä, että vieläkin "tehdään 

asioita kuin oltaisiin harrastelijoita". 

Ammattimaisuuden halutaan edelleen lisääntyvän esimerkiksi aineistojen käsitte-

lytavoissa, sisältöjen tuntemuksessa sekä aineistojen luetteloinnissa. Käytännöllisenä 

esimerkkinä ammattimaisesta työotteesta mainitaan vaikkapa herkkien materiaalien 

oikeanlainen käsittely. Luetteloinnin osalta tarkkuutta ja huolellisuutta sekä kielel-

lisesti että numerotietojen osalta pidetään ammattimaisuuden edellytyksenä. Aineis-

tojen tunnistaminen, asiakaspalvelu ja esitettävien elokuvien valinta puolestaan 

vaativat sen, että työntekijät ovet nähneet runsaasti elokuvia. Ammattimaista tietoa 

kuvaillaan kerronnassa esimerkiksi sanoilla tietämys, näkemys, "knowledge" tai laa-

jemmin yleissivistys. Elokuvan yhteydessä puhutaan esimerkiksi elokuvasivistyk-

sestä tai elokuvatuntemuksesta. 

Arkistotyöhön toivotaan nimenomaan ammattitaitoisia työntekijöitä. Syvempi 

ammattitaito ja kokemus liitetään usein ikään ja nuoren työntekijän paikka miel-

letään helposti avustaviin rutiiniluonteisiin tehtäviin. Väliaikaisella työntekijällä on 
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hieman samanlainen rooli kuin nuorella työntekijällä ja tällöinkin voidaan katsoa, 

että työssä vaadittavat ominaisuudet ovat puutteellisia. Haastatteluissa tulee esimer-

kiksi esille ongelmia, joita määräaikaisen työvoiman käytöstä koituu. Muutaman 

kuukauden työrupeaman aikana ammattitaidon omaksuminen jää puutteelliseksi ja 

opastuksesta sekä valvonnasta huolimatta virheitä on usein päässyt syntymään. 

Määräaikaisten opastamiseen menee aina aikaa, jota olisi voitu muuten käyttää 

omaan kokoelmatyöhön. Toisaalta hyvin työnsä oppineesta määräaikaisesta työnte-

kijästä ei haluttaisi luopua. 

Joiltakin osin ammattimaistuminen on vasta alkuvaiheessaan, koska uusia toi-

mintoja luodaan esimerkiksi perustamalla täysin uusia yksikköjä uusiin tarpeisiin. 

Uudet ja lisääntyneet työt vaativat työntekijöiden rekrytoimista ja tiettyjä perusval-

miuksia. "...et siinä mielessä tämmöinen filmihulluuden aika ja vapaaehtoisponnistelujen aika 

alkoi olla ohi." (H21, 12) Lisääntyvässä henkilökunnassa ja uusien ammattikuntien 

tulossa nähdään myös negatiivisia puolia ristivetona eri intressiryhmien välillä. 

Eräässä kommentissa sanotaan, että organisaation kasvamisen myötä "meistä on 

tullut kylmempiä". 

Organisaation kasvu ja tehtäväkentän laajeneminen ovat johtaneet työnjakoon ja 

erikoistumiseen. Enää ei ole mahdollista että "kaikki tekevät kaikkea", joten työnte-

kijöiden on täytynyt erikoistua pienempiin siivuihin arkiston kaikista tehtävistä. 

Samanlaista toiminnan laajenemista ja monipuolistumista, sekä sitä seurannutta 

erikoistumista kuvaillaan tapahtuneen museoalalla 1960-1990-luvuilla. Tällöin 

"muutaman yleisneron tilalle astui laaja spesialistien joukko".365 

Elokuva-arkistossa erikoistuminen näkyy tyypillisimmillään työntekijöiden kes-

kittymisenä vain tiettyihin materiaaliryhmiin ja kokoelmien osiin. Materiaalien eri-

tyisluonne ja niihin liittyvät tekniikat vaativat kukin omanlaisen tietämyksen ja 

kokemuksen. Eräässä haastattelussa kuitenkin kritisoidaan kokonaisuuden pirstou-

tumista pieniin osiin. Tavoitteena tulisi olla, että saatettaisiin valmiiksi suurempia 

kokonaisuuksia, eikä työskenneltäisi niin tiukasti esimerkiksi yksikköjakojen mu-

kaan. 

Erikoistumisella on seurauksensa myös tietojärjestelmän käyttöön. Usein vain 

oma tietokannan osa tunnetaan hyvin, eikä muita osia tarvitse käyttää, eikä niitä 

siten myöskään tunneta kovin hyvin. Toisinaan tosin voidaan ilman suurempaa 

syytä pelkästään mielenkiinnon vuoksi selailla muita tietokannan osia. Poikkeuksena 

tietojärjestelmän osiin erikoistumisesta on asiakaspalvelu, jossa koko tietokannan 

sisältöjen tuntemista pidetään tärkeänä. Tuntemus voi kuitenkin jäädä monimut-

kaisessa tietokannassa suhteellisen pinnalliseksi. Yhteinen tietojärjestelmä voidaan 

                                                   
365 Palviainen 2010, 324.  
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nähdä toiseltakin kannalta eli eräänlaisena vastavoimana erikoistumiselle. Kaikkien 

saatavilla oleva tieto vähentää kokoelmatyön henkilösidonnaisuutta, tällöin tieto ei 

ole vain yksien ja harvojen omaisuutta. 

Varsinaisen arkistotyön lisäksi erikoistuminen kohdistuu ammatti-identiteetin 

tärkeään osaan eli elokuvaintressiin. Elokuvatarjonnan laajuuden vuoksi koko elo-

kuvakirjon seuraaminen on muuttunut mahdottomaksi. Puheessa elää vielä kerron-

taa henkilöistä, jotka pystyivät katsomaan kaikki Suomessa ensi-iltaan tulleet 

elokuvat. Koska enää ei ole mahdollista seurata elokuvatuotantoa kokonaisuudes-

saan, voidaan omien mieltymysten mukaan erikoistua esimerkiksi johonkin tiettyyn 

genreen. Asiaa voidaan kommentoida esimerkiksi sanomalla, että oma elokuva-

intressi on "marginaalisesti rajoittunutta". Tämän seurauksena työntekijä voi kokea 

sisältöjen tuntemuksen osalta ammattitaidossaan vinoutumia ja laajan elokuvatun-

temuksen supistumista. Omalla intressillä voi olla tiedostettu tai tiedostamaton seu-

raus aineiston käsittelyn ja luetteloinnin tarkkuuteen. Toisaalta kollegojen kesken 

voi luonnostaan syntyä toisiaan täydentävää osaamista eri lajityyppien tuntemisessa. 

Pyrkimyksenä on kuitenkin hoitaa työtehtävät yhtä perusteellisesti huolimatta siitä 

millainen oma suhde kuhunkin elokuvagenreen on. 

4.5.2 Rutiini osana arkistotyötä 

Tutkimusaineistostani piirtyy kuva, jonka mukaan työssä kokonaisuudessaan on 

koettu monipuolistumista. Arkistojen kokoelmatyössä on kuitenkin aina työvaihei-

ta, jotka ovat vahvasti rutiiniluonteisia. Rutiinia sisältyy sekä aineistojen fyysiseen 

käsittelyyn että tietokantatyöhön. 

Ajatus rutiineista liittyy läheisesti tietotyön luonteeseen. Rutiinipalveluiksi nimetyt 

tehtävät kattavat toistoa edellyttävät työprosessit, joihin voi yhtä lailla kuulua niin 

suoritustason tehtäviä kuin keskijohdon valvontatyötäkin. Robert Reichin mukaan 

tietotyön jalkaväki on lauma datan käsittelijöitä, joiden tehtävänä on erilaisten 

tietokantojen tallennus ja ylläpito.366 Myös oman aineistoni kerronnassa tulee esille 

työn luonnehtimista rutiiniksi, mutta toisaalta myös muistutetaan jatkuvasta valp-

paudesta työn tekemisessä. 

"...sehän on siis semmosta tavallaan hirveen monotonista ja ykstoikkosta perustyötä, 
mutta sen jos tekee huolimattomasti, niin sit se vaikuttaa kaikkeen". (H7, 12) 

                                                   
366 Reich 1991/1995, 190-203. Reichin kolmijaon mukaan työ on maailmanlaajuisesti jakautumassa 
rutiinipalveluihin, henkilöpalveluihin ja symbolianalyyttisiin palveluihin. 
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Arkistotyöhön sisältyy paljon rutiineja sekä kaavamaisia työprosesseja. Arkistotyö ei 

kuitenkaan ole pelkästään rutiinia ja datan käsittelyä. Rutiini on vain osa työstä ja 

mukana on lisäksi esimerkiksi käsityöprosesseja ja tiedon hankintaa eri lähteistä. 

Rutiinit eivät aineistoni mukaan ole niin määräävässä asemassa kuin ehkä etukäteen 

voisi olettaa, vaan työntekijöillä on asiantuntijuuden mukanaan tuomaa itsenäisyyttä 

vaikuttaa omiin työprosesseihin. 

Arkistotyön osalta on vaikea allekirjoittaa Reichin ajatusta dataa käsittelevästä 

laumasta. Määrittelen itse tutkimuskohteessani kokoelmien hallintaa koskevan tie-

totyön johonkin luovan tietotyön ja rutiinin väliin. Tietokannan varsinaisessa käy-

tössä ei voi käyttää luovuutta ja kerronnasta ilmenee, että luovuus on vähentynyt 

siirryttäessä manuaalisista järjestelmistä tietokantaan, jossa kirjauksille on tarkat 

paikat ja ohjeistukset. Työ ei kuitenkaan ole pelkästään ja koko ajan rutiinia, koska 

ongelmanratkaisukykyä tarvitaan esimerkiksi aineistoa koskevaan päättelyyn ja 

päätöksentekoon. Luovuutta on myös esimerkiksi tietokannan rakentamiseen tai 

uudistamiseen liittyvissä prosesseissa, jolloin käyttäjät osallistuvat suunnitteluun. 

Sen sijaan henkilöt, jotka leimallisesti tekevät työssään tietojärjestelmän suunnitte-

lua täyttävät hyvinkin tietotyömääritelmän kriteerit luovuuden ja ideoinnin tarpees-

ta. Tämän luonteinen suunnittelutyö ei kuitenkin ole tutkimuksessani keskeisellä 

sijalla. 

4.5.3 Aineistojen säilyttäminen ja käyttö - rinnakkain ja vastakkain 

Isto Huvila (2008, 15-16 ja 25) on verrannut kokoelmien käyttöä koskevaa tutki-

musta eri muistifunktioaloilla ja todennut, että erityisesti arkistojen käytön näkökul-

masta on tehty vain vähän tutkimusta. Perinteisessä arkistoparadigmassa ensisijaise-

na ovat olleet aineistojen säilyttäminen ja arkistolliset prosessit. Kirjasto- ja infor-

maatiotutkimuksessa käytön alue on huomioitu arkistoja paremmin. Museoyhtey-

dessä käyttönäkökulma on liittynyt pitkälti näyttelyihin ja kokoelmien esittelyyn 

sekä kokemuksellisuuteen. Huvila on ollut luomassa käsitettä "participatory archive", 

millä tarkoitetaan osallistumista korostavaa arkistoa. Tällöin aineistojen ja tietojen 

käytettävyys ja löydettävyys ovat ensisijainen prioriteetti ja arkisto suuntautuu 

toiminnassaan entistä painokkaammin käyttäjiin päin. Käyttö ohjaa säilyttämistä ja 

arvottamista, kuitenkin niin etteivät aineistot vaarannu. 

Olen itse rajannut tutkimuksen pääasiassa kokoelmienhoidon ympärille, kuiten-

kin niin että aineistojen käyttö voi tulla analyysin kohteeksi, jos se liittyy läheisesti 

säilyttämistehtäviin. Pyrin tässä luvussa kuvailemaan ja analysoimaan arkistoaineis-
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tojen säilyttämisen ja käytön raja-aluetta tutkimusaineistoni valossa, en niinkään 

Huvilan tapaan käytön ensisijaisuutta korostaen, vaan tarkastelemalla säilyttämisen 

ja käytön alueiden yhteyksiä, eräänlaista toimintojen symbioosia sekä toisaalta 

resurssijaosta nousevia ristiriitoja. 

Aineistojen käytön alueen huomioiminen on tärkeää, sillä perimmiltään kokoel-

mien säilyttämistehtäviä ohjaavat ideat ja konkreettiset tavoitteet aineistojen ja 

elokuvatiedon käytöstä. Myös kerronnasta tulee esille se, että elokuvien esille 

saattaminen koetaan velvollisuudeksi: "...meidän tehtävä on myöskin pyrkiä saamaan 

elokuvaa näkyville enemmän..." (H10, 11) "...katsottavaksihan ne on kuitenkin tehty. Tässä 

on vähän kyllä ristiriita meidän toimialassa, että toisaalta arkistoidaan ja toisaalta luodaan 

edellytyksiä." (H21, 23) Aineistossa kommentoidaan asiakaspalvelun ja aineistojen 

käytön lisääntymistä, työn suuntautumista aiempaa enemmän ulospäin sekä asiakas-

palvelun vaatimustason kasvua. Koetaan myös, että asiakkaat ovat oppineet vaati-

maan nopeaa ja hyvää palvelua. 

Kaikki haastateltavat ovat olleet tekemisissä kokoelmienhoidon kanssa. Toisaal-

ta suurimmalla osalla on tai on ollut kokemusta myös aineistojen käytön ja asiakas-

palvelun alueelta. Aineistojen käytön ja säilytyksen painotukset vaihtelevat eri 

tehtävissä. Pääosin haastateltavilla on hyvä ymmärrys kokoelmatyön ja aineistojen 

käytön suhteista, hyödyistä, ongelmista ja ristiriidoista. Jos työskentelee tai on 

aiemmin työskennellyt sekä kokoelmienhoidossa että käytön alueella, on mahdol-

lista ymmärtää ja pohtia kokoelmien säilyttämisen ja käytön suhteita sekä käytön 

vaikutuksia aineistoihin. 

Joistakin arkiston työprosesseista työn tuotos menee suoraan asiakkaiden käyt-

töön tai elokuvaesityksiin. Toisaalta kokoelmatyötä tehdään sen vuoksi, että aineis-

to on potentiaalisesti myöhemmin käytettävissä. Kokoelmatyöntekijät miettivät 

toisinaan kuinka aineistojen käyttöä voisi lisätä. Jos oman vastuukokoelman aineis-

toja käytetään vain vähän, sanotaan sen laskevan työmotivaatiota. Osa kokoelma-

henkilöstöstä osallistu suoraan näyttely-, julkaisu- ym. projekteihin. Tällöin on 

tavallista, että kokoelmienhoidollisia töitä säädellään sen mukaan kuinka paljon 

milloinkin on palvelutehtäviä. Voidaan myös kokea, että "kokoelmatyö voi aina 

odottaa". Vaikka henkilö ei suoraan osallistuisikaan aineistoja käyttäviin projekteihin 

tai asiakaspalveluun, on työssä yleensä tavalla tai toisella mukana muiden avusta-

mista ulospäin suuntautuvassa toiminnassa. Luetteloinnissa ja kokoelmienhoidossa 

on tyypillistä tiedon tuottaminen muille: "Periaatteessa mä en sitä (tietoa) itte tarvitse, 

mutta että kun muut tarvitsee sitä tietoo mitä me tuotetaan..." (H26, 5) 
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Aineistojen säilyttämisen ja käytön symbioosi ja ristiriidat 

Kerronnassa tulee esille kaksijakoinen asetelma aineistojen säilyttämistehtävien ja 

aineistojen käytön välillä. Asiakaspalvelu monipuolistaa työtä ja tuo työhön kaivat-

tua vaihtelua, mutta toisaalta se vie aikaa kokoelmatyöltä, eikä kokoelmienhoitoon 

sen vuoksi ole mahdollista keskittyä tehokkaasti. 

Säilytys ja käyttö eivät esiinny kerronnassa korostuneesti kilpailevina asioina, 

vaan pikemminkin yhteyksinä ja yhteistyönä. Kyseessä ei selvästikään ole joko - tai -

asetelma. 

"...en näkisi sitä niin sillä lailla jyrkästi, että esitystoiminta jotenkin läpsis kokoel-
mienhoitoa poskelle tai näyttelytoiminta... ne on arkiston toimintoihin liittyviä toi-
mintoja kaikki, ei niitä voi, että nyt pannaan vain kokoelmat kuntoon, kaikki muut 
seis, niin ei se oikein järkevältä tunnu." (H22, 16-17) 

Aineistojen säilyttämisessä ja käytössä leimallista on "symbioosi", kaksisuuntaisuus 

ja molemminpuolinen hyöty. Kokoelmat ovat käytön pohjana, mutta toisaalta 

käytöstä tulee hyötyjä myös kokoelmienhoitoon. Esimerkiksi näyttelyiden ja kirja-

projektien yhteydessä aineistotuntemus kasvaa tai filmografiatyö ohjaa systemaat-

tiseen kokoelmien läpikäyntiin. 

Olen edellä esitellyt kerronnasta nousevaa säilyttämisen ja käytön symbioosia. 

Kerronnassa kuitenkin erottuu kaksi erilaista tapaa tuoda asiaa esille: edellä käsitte-

lemäni yhteistyö ja molemminpuolinen hyöty ja toisaalta kerronta, joka tuo esille 

resurssikilpailua. Resurssikilpailussa koetaan helposti, että asiakaspalvelu ja käytön 

alue vie aikaa kokoelmienhoidolta, mutta toisaalta asiakkaille tehtävä työ myös tuo 

taloudellisia hyötyjä. Kokonaisvastuu jostakin kokoelmasta tuo väistämättäkin esiin 

ongelmia resurssijaossa. Ristiriidoissa puhutaan myös siitä, että käyttö kuluttaa 

kokoelmia ja joissakin tapauksissa jopa tuhoaa aineistoja. Tähän voi liittyä ulkoa-

päin tulevia paineita aineiston käyttöön, vaikka aineistot olisivat jo ennestään kulu-

neita ja aineistoja tulisi säästää. 

Digitaalisuuden tulo on helpottanut asiakaspalvelua ja erityisesti vähentänyt 

kokoelmien kulumista. Jo aiemmin videolle siirretyillä elokuvilla on ollut samanlai-

sia hyötyjä kuin myöhemmin digitoiduilla aineistoilla. "...saat videon heti varastosta, se 

on halvempaa asiakkaalle, halvempaa meille, meidän ei tarvitse kuluttaa alkuperäistä 

materiaalia - ei tarvii koskee siihen, kun se on kerran siirretty." (H10, 6) 
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Aineistojen käytön julkisuusarvo 

Kokoelmien käytöllä on julkisuusarvoa ja se muokkaa laitoksen julkisuuskuvaa. 

Joissakin kommenteissa kritisoidaan sitä, että julkisuusarvo menee edelle kokoel-

mien säilyttävistä tehtävistä tai että "halutaan paistatella julkisuudessa". Toisaalta 

julkisuus on "kosketuspinta elokuvaa harrastavaan yleisöön". 

Julkisuutta arvostetaan, mutta toisaalta myös kerrotaan työn arvostuksen risti-

riidasta säilyttävissä ja käytön alueen tehtävissä. Käytön alue tarjoaa työntekijöille 

julkisuutta ja näkyvyyttä, jota säilyttämistehtävissä ei useinkaan ole. 

Aineistojen esilläolon mukanaan tuoman positiivisen julkisuuden lisäksi haastat-

teluissa muistutetaan tekijänoikeuksien ja sovittujen käyttöoikeuksien noudattami-

sesta käytön yhteydessä: "...että me emme omista näitä vaan nää on tuottajain ja levittäjäin 

talletuksia ja niillä ehdoilla, sovituilla ehdoilla vain niitä voi käyttää, jopa valokuvia, että niitä 

ei annettu noin vain tosta." (H27, 5) Tekijänoikeuksien ja sopimusten noudattaminen 

on olennainen osa luottamuksen säilyttämistä ja julkisuuskuvaa. 

4.6 Muutoksen ja jatkuvuuden dynamiikka 

Tämän luvun tarkoituksena on pohtia muuttumattomuutta muutoksen vastaparina. 

Jatkuvuuden ja pysyvyyden tunne syntyy ajassa: menneisyydessä, nykyisyydessä ja 

tulevaisuusarvioissa on muutoksenkin keskellä tuttuja elementtejä ja arvoja. Strate-

gisen suunnittelun näkökulmasta esimerkiksi Henry Mintzberg, Bruce Ahlstrand ja 

Joseph Lampel (1998, 302 ja 331) puhuvat pysyvyyden ensisijaisuudesta muutoksen 

rinnalla. Tällöin vakaat kaudet keskeytyvät välillä enemmän tai vähemmän dramaat-

tisiin muutoksiin ja strategian tavoitteena on tasapaino muutoksen ja jatkuvuuden 

välillä. Tutkimusaineistoni kertoo, että intensiiviset muutoskaudet muistetaan pa-

remmin kuin väliin jäävät hitaan muutoksen ja vakiintuneisuuden kaudet. Pyrin 

kuitenkin tässä luvussa saamaan kerronnasta esiin myös näitä hitaamman muutok-

sen ja muuttumattomuuden näkökulmia. Pohdin aluksi muutoksen ja pysyvyyden 

mielikuvia paikkakäsitteen kautta ja jatkan sen jälkeen muuttumattomuuskokemuk-

siin ja tulevaisuuden mielikuviin. 

4.6.1 Tila ja paikka muutoksen ja pysyvyyden mielikuvina 

Työskentely perinteisten fyysisten arkistoaineistojen kanssa edellyttää kunnollisia 

tilaratkaisuja. Sekä toimitilat että aineistojen säilytystilat ovat kriittisiä tekijöitä työn 
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onnistumisessa. Esimerkiksi tilojen maantieteellinen sijainti joko tekee työn suju-

vaksi tai vaikeuttaa sitä. Työntekijöiden siirtyminen paikasta toiseen ja aineistojen 

pitkät kuljetusmatkat vievät työaikaa. 

Tilakysymys liittyy toimintojen ja henkilöstömäärän kasvuun sekä säilytystilojen 

osalta olennaisesti arkistoaineistojen määrälliseen lisääntymiseen. Mukana on taiste-

lukerrontaa (pois huonoista tiloista), kehittämiskerrontaa (nousukauden tilasuunnit-

telua) ja sopeutumiskerrontaa (sopeutumista kulloiseenkin tilanteeseen, muuttoihin, 

uusiin tiloihin jne.). Muu kerronta sidotaan ja jaksotetaan usein fyysisen paikan 

mukaan. Tila ja paikka tuovat mieleen kokemuksia muutoksesta tai pysyvyydestä. 

Muutot puolestaan ovat paitsi siirtymiä tilasta toiseen, myös tapa jaksottaa aikaa eri 

kausiin tilojen kautta. 

Tiloihin liittyvä kerronta on pitkälti ongelmakeskeistä367, mutta erityisesti 

vanhempi työntekijäsukupolvi tuo kerronnassa esille myös tilojen parantumisen 

hyödyt, eikä pelkästään muistele alkuaikojen tilaongelmia. Tiloihin ja paikkoihin 

liittyy erilaisia mielikuvia ja tunnelmia. Esimerkiksi omassa aineistossani on ker-

rontaa elokuva-arkiston toiminnan alkuvaiheesta, jolloin henkilökunta jakautui 

fyysisesti toisistaan kaukana oleviin toimitiloihin. Tämä aiheutti ryhmien voima-

kasta jakautumista. Silti mukana on eräänlaista nostalgiakerrontaa ja pienten työyh-

teisöjen hyvien puolien muistelua. Myöhemmin muutto yhteisiin tiloihin toi muka-

naan monia hyötyjä, esimerkiksi toisten työtä pystyttiin seuraamaan paremmin. 

Toisaalta vanha osastojako säilyi kauan uusissa yhteisissä tiloissakin. 

Tutkimusaineistossani on kuvauksia sekä toimitilojen että varastojen muutoista. 

Aineistomuuttoja on tehty myös tilojen sisällä remonttien vuoksi. Muuttojen muis-

tellaan esimerkiksi hallinneen tiettyjä aikakausia. Erityisesti työn fyysisyys on jäänyt 

mieleen, sillä ennen muuttofirmojen yleistymistä työntekijät ovat itse tehneet arkis-

tojen muuttotyöt. Toisaalta huomataan mainita myös muuttojen eteenpäin vievä 

puoli: "Muutothan vie kuitenkin aina parempaan suuntaan - viheliäisimmistä aika hyviin 

tilanteisiin, että siinä on semmoinen mielekkyys." (H21, 21) 

Muuttoja pidettiin jokseenkin luonnollisena osana arkistojen toimintaa: muut-

toja ja tavaran siirtelyä on ollut "aina". Miehet ovat olleet paljon tekemässä 

muuttoja konkreettisesti. Naisilla muutot tulevat puheessa enemmänkin esille sitä 

kautta kuinka ne ovat aiheuttaneet ongelmia ja muutoksia muihin töihin, aineistot 

ovat menneet sekaisin, tietoja kadonnut tai töitä on jouduttu tekemään uusiksi. 

                                                   
367 Vuonna 1997 elokuva-arkiston silloinen johtaja Olli Alho myönsi, että arkisto oli alkuaikoinaan 
omaksunut tilakysymyksissä julkisuuden suuntaan eräänlaisen "rääsyläisasenteen".  Sopivissa tilanteissa 
toimittajat ja valokuvaajat vietiin arkiston kellareihin ja heille esiteltiin "arkistollisen kurjuuden koko 
kirjo". Toimittajille näytettiin kuinka "katto vuosi, putket halkeilivat, varastohyllyjen suojana oli muovirieka-
leita, raskaita filmikelataakkoja jouduttiin kantamaan jyrkkiä rappusia ylös ja alas." Alho 1997, 93. 
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Muuton takia on jouduttu järjestelemään muita töitä tai siirrytty työskentelemään 

toiseen työtilaan. Naiset ovat toki osallistuneet aineistojen järjestelemiseen ja olleet 

toisinaan myös mukana varsinaisissa muutoissa. 

4.6.2 Muuttumattomuuskokemukset 

Muutoksen ja muuttumattomuuden pohtimista pidettiin haastatteluissa vaikeana, 

koska muutos tapahtuu hitaasti tai muutokset ovat pieniä yksittäisiä muutoksia ja 

niitä on vaikea huomata. Muutoksen ja muuttumattomuuden havainnointi voi olla 

vaikeaa myös sen vuoksi, että yhtäaikaisesti muutoksen kanssa omassa osaamisessa 

tapahtuu kehitystä. Toisinaan taas omat taidot kehittyvät, vaikka työ pysyykin 

muuttumattomana. 

Aineistosta nousevat elokuva-arkistotyön muuttumattomuuskokemukset liitty-

vät erityisesti perinteisiin työprosesseihin, joissa käsittelyn kohteena oleva fyysinen 

aineisto ei ole kokenut suuria formaattimuutoksia (analoginen filmi, perinteinen 

valokuva ja paperiaineistot). Kaikki työntekijäsukupolvet puhuvat suurin piirtein 

samalla tavalla perustyön368 ja materiaalin muuttumattomuudesta. Olen jo aiemmin 

käsitellyt sitä kuinka uudet työntekijäsukupolvet oppivat perinteiset aineistojen 

käsittelytavat oppimisprosessissa vanhemmilta työntekijäsukupolvilta. Erityisesti 

kommentoidaan sitä, että arkistomateriaalin fyysinen käsittely ei ole muuttunut, 

koska aineistot ovat materiaalitasolla pysyneet samoina, kuten myös materiaaleihin 

liittyvät työtavat: "filmi on filmii aina", "sitä samaa kun se on ollu 50 vuotta". Arkistotyön 

luonne yleisellä tasolla koetaan muuttumattomaksi. Päällimmäisenä tunteena on 

työn loppumattomuus ja jatkuva keskeneräisyyden kanssa eläminen. Käsittelemä-

töntä aineistoa riittää aina: "Periaatehan on ihan sama - samaa puurtamista se on". 

Tietojärjestelmiä koskevassa luvussa tuli jo aiemmin esille, että tietokantapohjai-

nen luettelointi on tuonut paljon muutosta työhön, mutta toisaalta tähänkin on 

löydettävissä muuttumattomuuden kokemuksia: 

"No en mä tiedä onko se (tietojärjestelmä) muuttanu oikeistaan. Samat tiedot tekee 
– naputtelee tuohon kuin joskus aikanaan laitto korttiin. Et sillä lailla se ei oo muut-
tanu. Et tietysti työskentelytapa on vaan muuttunu." (H2, 4-5) 

                                                   
368 Arkistointi, luettelointi, konservointi. Laitteissa pieniä teknisiä muutoksia (esim. kelauspöydät 
ennen käsikäyttöisiä, myöhemmin sähköistettyjä). 
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Erityispiirteenä arkistotyössä on se, että joissakin työprosesseissa muuttumatto-

muuden ylläpitäminen aineistojen ja laitteistojen osalta on eräs tärkeä työn päämää-

rä. 

"...tämmöinen talo kuin meidänkin, niin kuitenkin se vanha tekniikka täytyy hallita 
joka tapauksessa. Koska meillä on varastoissa, kaikki noi videoformaatitkin niin mitä 
on ollut, niin nekin täytyy pystyy pitämään, joku toimiva homma, että joku tuo 
jonkun nauhan, että tästä pitäisi saada jotakin, että sen pystyy sitten joko muutta-
maan johonkin toiseen muotoon, että sitä voi katsella tai että sen voi katsoa mitä 
siinä on. Tän talon tehtävä on nimenomaan pitää ne kaikki jollakin tavalla hallin-
nassa." (H8, 3) 

4.6.3 Tulevaisuuden mielikuvat ja jatkuvuus 

Olen tähän mennessä analysoinut ja tulkinnut tutkimusaineistoja pääosin mennei-

syyden ja aineistonkeruun nykyisyyden (vuosi 2003) näkökulmasta. Ihmisten aika-

tietoisuudessa on kuitenkin muistin ja menneisyyden kokemusten lisäksi tulevai-

suuteen suuntautuva puolensa. Paul Ricoeurin mukaan juuri tämä kokemusten ja 

odotusten suhde on historiallisen tietoisuuden pohjana.369 Tutkimukseni ehdoton 

painopiste on menneisyyden arvioinneissa, mutta toisaalta tulevaisuutta ei ole syytä 

rajata arvioinneista pois, vaan ottaa se mukaan siltä osin kuin se kerronnassa tulee 

esille. Haastattelukysymyksissä tulevaisuuden näkökulmat eivät olleet tavoitteellises-

ti mukana, mutta muun puheen lomassa tuli kuitenkin esille ajatuksia ja oletuksia 

tulevasta muutoksesta ja niiden vaikutuksista työyhteisöön ja omaan työhön. 

Aineistosta löytyy hyviä visioita, jotka käytännössä ovat käyneet seuraavan kym-

menen vuoden aikana toteen. Tutkimukseni ongelmana ja toisaalta hyötynä on tieto 

siitä kuinka asiat jatkossa kehittyivät. Ehkä eniten juuri tässä luvussa on vaikeuksia 

analysoida takautuvasti vuoden 2003 aineistoja. Kerronnasta ei voi tarkasti selvittää 

kuinka kauaksi ajallisesti muutosta tuolloin ennakoitiin, mutta vuoden 2003 näkö-

kulmasta monet jo toteutuneet asiat näyttivät tuolloin olevan vielä hyvin alkuvai-

heessaan ja sen vuoksi ne koettiin suurina ja hahmottomina haasteina. 

Esimerkiksi kerronnassa visioitiin digitaalisuuden ja nettipalvelujen tulevaisuutta: 

"...oikein hyvä kun tuolta (tietojärjestelmästä) saiskin – napsauttas tuolta vaan niinku 
elokuvan kohdalta, vähän niinku tuosson nyt noita digitoituja julisteita ja valokuvia, 
semmosta katselukuvaa siihen, tältä tämä nyt näytti, että ei aina tarvis esimerkiksi 
sisältöselvitystä sitten plarata, vaan siitä vois sitten kattoo, kiva pikku video siihen, 

                                                   
369 Ricoeur 2006, 10. Ks. myös Rüsen 2006, 3. Arkisto-, kirjasto- ja museoammattilaisten tulevaisuu-
den mielikuvista ks. Huvila 2014.  
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ilmestys ruutuun, niin olishan se kiva. Mutta se on sitten niin kallis projekti... Nythän 
on tietysti kaikennäkösiä digitointihankkeita menossa, opetusministeriön digitoi sitä 
ja digitoi tätä... Täytyis vetää kauheen tarkat linjaukset, voitashan me noita Finlandia-
Katsauksia tietysti joskus vaikka. Musta on oikein mielenkiintoinen asia." (H6, 11)370 

 

... sekä elokuvien levittämisen ja esittämisen muuttumista digitaalisuuden myötä: 

"Sen jälkeen kun elokuvateollisuus muuttuu kokonaan digitaaliseen jakeluun, niin 
filmien esittäminen se muuttuu sellaiseksi kuriositeetiksi, että se muuttuu museaali-
semmaksi touhuksi... se missä määrin filmiltä nähdään sitten lopulta - se on ihan 
varma, että jonkun verran sitä nähdään." (H26, 9) 

Tulevaisuuteen suuntautuvaa epävarmuutta aiheuttivat esimerkiksi organisaatioon 

tulossa olevat muutokset ja tehtäväkentän laajeneminen (erityisesti radio- ja tv-

arkisto), digitaalisuuden mukanaan tuomat muutokset (digitaaliset alkuperäisaineis-

tot, digitointi, digitaalinen pelastekopiointi ja pitkäaikaissäilytys) sekä tietojen avaa-

minen suurelle yleisölle nettipalveluna. 

Vilma Hännisen (2000, 59) kuvailun mukaan tulevaisuus on avoin ja viime 

kädessä tuntematon, mutta jossakin määrin myös ennakoitavissa ja tuotettavissa. 

Tulevaisuutta pyritään ennakoimaan muodostamalla visioita, skenaarioita, suunni-

telmia ja unelmia. Tulevaisuusvision luominen on ennustamisen ja mielikuvituksen 

yhdistelmä. Hänninen puhuu tarinallisesta projektista, joka sisältää sekä käsityksen 

ennakoidusta tai toivotusta tulevaisuudesta että mielikuvan siitä polusta, joka johtaa 

kuviteltuun lopputulokseen. Näkisin oman aineistoni valossa, että Hännisen mainit-

sema ennakoitavuus ja eräänlainen tulevaisuuden tuottaminen on vahvasti sidok-

sissa jo koettuun ja jo opittuun. Vähittäinen tiedon lisääntyminen vähentää ennus-

tamisen tarvetta. Esimerkiksi tietotekniikkateemasta on nähtävissä, että aiemmat 

sopeutumisprosessit luovat pohjaa sopeutumisessa seuraaviin teknisiin uudistuksiin. 

Vaikka digitaalisuuden tuleva visio ei suoranaisesti vielä koskettanut itseä, näyttää 

kuitenkin siltä, että siihen varauduttiin luomalla visioita mielikuvan tasolla. 

4.7 Sopeutumisen strategiat 

"No tota, kun en mä ahdistu niistäkään (arkistomassat). Kun niitä tulee joka 
tapauksessa. Tässä talossa ei työt tekemällä lopu, niitä tulee, että siinähän menettäis 
yöunensa ja kaiken muun, jos alkais ajatella silleen." (H15, 8) 

                                                   
370 Elonet: www.elonet.fi. 



 

201 
 

Työelämän muutos on väistämätöntä, mutta työntekijöillä on muutokseen sopeutu-

misessa monenlaisia menetelmiä.371 Esitän seuraavassa taulukossa esimerkkejä ker-

ronnasta löytyneistä sopeutumisen tavoista. Sopeutumisstrategioita on mahdollista 

luokitella aktiivisiin (oman työn organisointi ja kehittäminen, "yrittämiset") ja pas-

siivisiin (tyytyminen tilanteeseen, "tottumiset", "sietämiset"). Toiset selviytymisstra-

tegiat ovat luonteeltaan positiivisia ja toisiin taas sisältyy negatiivinen sävy. Työnte-

kijöillä on lisäksi asiantuntijuuteen, omiin ominaisuuksiin ja aiempaan kokemukseen 

perustuvia neutraaleja selviytymismenetelmiä. Myös esimerkiksi yhteistyöstä, tule-

vaisuuden suunnitelmista ja työpaikan imagosta löytyy sopeutumista tukevia tekijöi-

tä. 

Sopeutumisen ulottuvuuksina ovat menneisyys (kuinka on selvitty), nykyisyys 

(kuinka selvitään) ja tulevaisuus (kuinka aiotaan selvitä). Sopeutumisprosessin men-

neisyys-ulottuvuus eli tieto siitä kuinka joskus aiemmin on selvitty auttaa sopeutu-

misprosessin nykyvaiheissa ja suhtautumisessa tulevaisuuden muutoksiin. Toisaalta 

vähittäinen välähdyksenomainen ajattelu tulevista muutoksista (kuinka aiotaan sel-

vitä) auttaa arjessa hitaasti tapahtuvassa sopeutumisessa tuleviin muutoksiin. 

Taulukko 7: Selviytymisstrategiat 

 Positiiviset Negatiiviset 

Aktiiviset 
strategiat 

 

"organisoinnit" 

Valinnat ja priorisointi 

Vaihtelun ja monipuolisuuden 
hakeminen työhön 

Ongelman nopea ratkaiseminen 

Yhden ongelman ratkaiseminen 
kerrallaan 

Työn tekeminen yksi vaihe 
kerrallaan 

Keskeneräisten töiden saattaminen 
loppuun 

Tekee oman osuutensa kunnolla 

"yrittämiset" 

Työvauhdin kiristäminen 

"Kun töpinäks laittaa niin kerkee." 

"Sit vaan yritti." 

 

                                                   
371 Psykologisessa ja sosiaalilääketieteellisessä tutkimuksessa on elämänmuutoksia tutkittu mm. stres-
siteoreettisen ja kriisiteoreettisen elämänmuutostutkimuksen avulla. Sen sijaan Vilma Hännisen 
käyttämän tarinallisen elämänmuutostutkimuksen lähtökohtana on "kysymys siitä, miten ihmiset sel-
viytyvät vaikeistakin elämänmuutoksista muovaamalla tapahtumille annettuja merkityksiä." Hänninen 
2000, 72-73. 
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 Positiiviset Negatiiviset 

Passiiviset 
strategiat 

 

"tottumiset" 

Pysyminen omassa rajatussa ja 
hyvin osaamassa työssä 

"Mielellään tekee sitä mitä osaa - 
ettei tule sit semmosta liikaa 
hajontaa, että pitäis oppia kovin 
paljon uutta." 

"sietämiset" 

Tyytyminen tilanteeseen: Antaa olla, tietyille 
asioille ei voi mitään 

Ympäristön sulkeminen pois 

Sopeutumisen pakko, ei muuta vaihtoehtoa 

"Sitä tavallaan sit antaa periks, ei jaksa 
ruveta tappeleen asioista, koska huomaa, 
että se on ihan turhaa." "Minä luovun kaikesta 
vastuusta... koska en voi vaikuttaa siihen, niin 
yritän olla ajattelematta." 

 

Neutraalit strategiat Sopeutumismenetelmät 

Aiemmat onnistumiset, työntekijän 
ominaisuudet 

"Mikä on aiemmin auttanut 
selviytymisessä?" 

Oman työn tunteminen tarpeelliseksi, omien saavutusten 
tarkastelu 

Kokemuksen tuoma varmuus, omat ominaisuudet sopivat 
työhön, tietyt rutiinit auttavat 

Työn itsenäisyys, selkeä työnjako 

Työn yhteys elokuvaan 

Vertaaminen muihin, itsellä ollut helpompaa 

Muutos on mielenkiintoinen 

Kärsivällinen asenne 

Ylpeys omasta työstä ja sen hyödyllisyydestä 

"Että tätä tarvitsis joku tätä minun työtä." 

Työpaikan ominaisuudet Työpaikan imago, "haluttu työpaikka" 

Työpaikan varmuus 

"Täähän on hirveen suosittu työpaikka talon ulkopuolella." 

Yhteistyö Avoimuus, kommunikointi 

Avun pyytäminen, työn tekeminen yhdessä esimerkiksi 
projektiluontoisesti 

Spontaani auttaminen 

Yhteishenki, työtyytyväisyys, vähän ristiriitoja 

Tulevaisuus 

"Mikä tulevaisuudessa auttaa 
selviytymisessä?" 

Tulevaisuuden toiveet, luottamus tulevaan 
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Taulukkoon kootut sopeutumisen strategiat kertovat monipuolisuudesta. Työnteki-

jöillä on käytössä useita aktiivisia sopeutumisen menetelmiä. Jos muutokseen ei itse 

juurikaan pysty vaikuttamaan, on mahdollista siirtyä eräänlaiseen kelluvaan tilaan 

sietämään muutosta neutraalilla tai passiivisella asenteella. 

Sopeutumisprosesseista havaintonani on, että traditio, juurtuminen perinteeseen 

ja aiemmin koetut onnistumiset tarjoavat keinoja muutokseen sopeutumisessa. 

Tradition ansiosta muutoksen voima loivenee ja muutos asettuu osaksi historiaa. 

Ajatus siitä, että aiemminkin on selvitty auttaa ottamaan vastaan uusia muutoksia. 

Muutosten syklinen toistuvuus auttaa sopeutumisessa, samoin se, että uudessa 

muutoksessa on jotakin tuttua aiempien muutosten kanssa. 

Tutkimusaineistoni kertoo tapauskohtaisesta sopeutumisesta vallitsevaan tilan-

teeseen. Sen sijaan aineistosta ei ole kovinkaan helppo löytää puhetta varsinaisesta 

muutosvastarinnasta. Mielestäni kyse on enemmänkin luottamuksen syntymisestä 

uudistuksia kohtaan kuin tarkoituksellisesta vastarinnasta. Muutosvastarinta sanana 

soveltuu huonosti kuvaamaan aineistosta nousevia epäluottamuksen ja epävarmuu-

den kokemuksia. Luottamuksen synnyssä kyse on uudistusten järkevyydestä ja hyö-

tyjen osoittamisesta. 

Kulloisenkin hetken muutos on osa jatkuvaa muutosten ketjua. Aktiivisten ja 

passiivisten, positiivisten ja negatiivisten sopeutumismenetelmien välillä on mah-

dollista siirtyä edestakaisin tilanteen mukaan. Työntekijätasolla on viisautta nähdä 

asioita eteenpäin. On osa sopeutumisprosessia, että tulevia muutoksia pohditaan 

vähitellen, mutta arki on vielä tukevasti kiinni vanhoissa ja tutuissa työprosesseissa. 

Vaikka yleisesti puhutaan tietotekniikan ja digitalisoitumisen osalta nopeasta muu-

toksesta, aineistostani kuitenkin tulee esille, että sopeutumisprosessiin on ollut 

hyvin aikaa. Kyseessä ei niinkään ole ollut kaiken nopeasti muuttava kumous, vaan 

kehitys jossa on ollut tilaa myös sopeutumisprosessille ja työntekijöillä keinoja 

sopeutumisen läpikäyntiin. 
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5 Yhteenveto ja diskussio 

Tutkimukseni kertoo tapaustutkimuksen keinoin arkistotyön muutoksista ja työnte-

kijöiden muutoskokemuksista. Tavoitteena on ollut analyysin ja synteesien avulla 

saada laadullisesta aineistosta esille keskeisin sanoma, kirkastaa tutkimuksen koh-

teeksi valittuja teemoja, lajitella tietoa, tiivistää, etsiä yhteyksiä ja poikkeamia. Syn-

teesin tekeminen on tutkimuksessa tavoitteellista, mutta toisaalta en halua myös-

kään vähätellä pelkkää muutoksen kuvailua omassa tai muiden tutkimuksissa. 

Kuvailu luo pohjaa muille tutkijoille ja on tärkeää erityisesti vähän tutkituilla aihe-

alueilla. 

Vuonna 2003 tehdyt haastattelut kertovat omasta ajastaan. Toisaalta takautuva 

kerronta ulottuu aina 1970-luvun, joissakin tapauksissa jopa 1960-luvun työelämä-

kokemuksiin saakka. Olen etsinyt vastauksia kysymykseen "Kuinka tapaukseksi 

valitussa muistiorganisaatiossa (Suomen elokuva-arkisto) tehtävä työ on muuttunut ja kuinka 

muutos on koettu?". Tutkimus on rajattu niin, että olen keskittynyt suurimmaksi 

osaksi arkiston säilyttämistehtäviin. 

Yhden tutkimustapauksen kautta on ollut mahdollista tutkia syvällisesti valitse-

miani teemoja: aineistomuutoksia, työprosessimuutoksia ja professiomuutoksia. 

Tapaustutkimus kertoo pääasiassa tutkimuskohteestaan, mutta sitomalla muiden 

tekemiä tutkimuksia omiin havaintoihin on mahdollista laajentaa näkökulmaa. 

Tutkimukseni on kohdistunut niukasti tarkasteltuun alueeseen. Omille aineistoille ja 

havainnoille on vaikea löytää vertailukohtaa, kiistää tai vahvistaa toisten havaintoja. 

Olen pyrkinyt ratkaisemaan ongelmaa etsimällä ennakkoluulottomasti ja laajasti 

vertailukohtaa lähiprofessioiden (yleisarkistot, kirjastot ja museot) tutkimuksista. 

Koen, että olen pystynyt muun tutkimuksen avulla jossain määrin liittämään arkis-

tomassoihin, teknistymiseen ja asiantuntijuusmuutoksiin liittyviä ilmiöitä laajem-

paan kulttuuriperintökontekstiin kuin mitä yksi tapaus sallisi. Tässä yhteyksien 

etsimisessä en ole halunnut korostaa ammattikuntien eroja, vaan nähdä erityisesti 

säilyttämismission yhtenevät päämäärät. Myös aineistomassoissa, tiedon- ja kokoel-

mienhallinnan tietoteknistymisessä, työn ammattimaistumisessa ja erikoistumisessa 

on samankaltaisuuksia. 

Olen jo analyysiluvuissa kunkin teeman kohdalla käynyt keskustelua muun tutki-

muksen kanssa. Pyrin kuitenkin vielä lopputiivistyksen yhteydessä nostamaan esille 
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tutkimuksen tärkeimmät havainnot, etsimään teemojen yhteyksiä ja jatkamaan kes-

kustelua. 

5.1 Aineisto-, työprosessi- ja professiomuutosten yhteydet 

Aineistoja, aineistomääriä, tietoteknistymistä, työprosesseja ja professiota yleisem-

mällä tasolla koskevat muutokset ovat tapahtuneet samoihin aikoihin ja ne liittyvät 

monin tavoin toisiinsa. Kokoelmienhallinnan järjestelmät kehittyivät ajallisesti sa-

maan aikaan aineistomassojen kasvun kanssa. Tietojärjestelmän kehittyminen on 

ollut omiaan helpottamaan massojen hallintaa. Toisaalta arkistomassojen kasvu on 

toiminut käytännöllisenä kannustimena tietojärjestelmien kehittämiseen, sillä muis-

tinvaraiset ja manuaaliset tiedonhallintatavat eivät enää olleet riittäviä kasvavien 

kokoelmien tiedolliseen hallintaan. Samaan aikaan järjestelmät alkoivat olla tekni-

sesti ja taloudellisesti arkistojen saavutettavissa. 

Teemoista arkistomassat eivät nousseet tutkimuksessa niin keskeiseen asemaan 

kuin olin tutkimusta aloittaessa olettanut. Aineistomäärien kasvu on ollut tutkimas-

sani arkistossa huomattavaa ja sen seuraukset arkistotyön arkeen ovat olleet suuria. 

Arkistomassat tulevat aineistossa esille erityisesti 1980-luvun loppuun ja 1990-luvun 

alkuun sijoittuvassa kerronnassa, mutta myöhemmin resurssien kasvu ja henkilö-

kunnan lisääntyminen ovat lieventäneet voimakasta kokemusta massojen vyörymi-

sestä arkistoon. Vuoteen 2003 mennessä aineistot oli saatu pitkälti haltuun luette-

loinnilla tai ainakin alustavalla numeroinnilla. Oletettavasti 1980-luvun lopussa ja 

vielä 1990-luvullakin tehdyt haastattelut olisivat tuottaneet toisenlaisia kokemuksia 

aineistomassojen hallitsemattomuudesta. Haastatteluajankohtana vuonna 2003 

päällimmäinen kokemus oli - ellei kaikenkattava, niin ainakin jonkinasteinen tunne 

siitä, että aineistot on määrällisestä lisääntymisestä huolimatta saatu hallintaan. Tun-

ne siitä, että arkistot ovat järjestyksessä ja tiedollisesti hallinnassa vähentää negatii-

vista massatunnetta. 

Professiomuutoksista erityisesti ammattimaistuminen ja erikoistuminen liittyvät 

läheisesti arkistoaineistojen lisääntymiseen ja työn teknistymiseen. Erikoistuminen 

ja ammattimaistuminen ovat korvanneet aiemman laaja-alaisen arkistojen tunte-

muksen. Kaikki työntekijät eivät enää voineet tarttua kaikkiin arkiston tehtäviin, 

vaan aineistomäärät pakottivat keskittymään työssä esimerkiksi johonkin tiettyyn 

aineistoryhmään. Henkilökuntamäärän kasvu on mahdollistanut omat vastuuhen-

kilönsä eri kokoelmanosille ja siten myös erikoistumisen tiettyihin materiaaleihin. 

Samalla kun on erikoistuttu yhä pienempään osaan kaikista arkiston töistä, on tietä-
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mys omasta vastuualueesta lisääntynyt. Myös tietoteknistyminen on omalta osaltaan 

johtanut erikoistumiseen. Haastatteluissa tulee esille, ettei laajaa yhteiskäyttöistä 

tietojärjestelmää ole mahdollista hallita hyvin kokonaisuudessaan. Osaaminen kes-

kittyy omaa työtä parhaiten tukeviin järjestelmänosiin ja tietojärjestelmän muiden 

osien tunteminen on yleisesti jäänyt pinnalliseksi. 

5.2 Arkistotyön muuttuminen 

Aineistovirtojen vaihtelua ja priorisointia 

Pitkän ajanjakson tarkastelu paljastaa aineistoissa tapahtuneita muutoksia. Havain-

tonani on, että aineistojen kertyminen arkistoon ei ole ollut suoraviivaista. Aineisto-

määrien kasvu on tosiasia, mutta aineistoissa tapahtuu monenlaista muutakin liiket-

tä. Jotkut aineistoryhmät vähenevät aidosti tai loppuvat kokonaan ja jotkut aineistot 

muuttuvat toiseen formaattiin. Toimintaympäristön muutokset, esimerkiksi eloku-

va-alan tuotantokentän ja sen seurauksena tapahtuvat aineistojen muutokset ulotta-

vat vaikutuksensa arkistotyöhön. 

2000-luvun alkuvuosina arkistot olivat vasta vähän aikaa ottaneet vastaan digi-

taalisia aineistoja. Uusien aineistoryhmien ja formaattien arkistollisten käsittelypro-

sessien keskeneräisyys aiheutti aluksi aineistojen käsittelyssä hallitsemattomuuden 

tunnetta. Työprosessien keskeneräisyyden ohella kerronnassa tulee esille digitaalis-

ten aineistojen epäkonkreettisuus. Esimerkiksi aineistomääriä oli vaikea arvioida ja 

aineistot olivat joissakin tapauksissa voineet jäädä formaattiongelmien vuoksi 

luetteloimatta ja siten myös käytön ulkopuolelle, eräällä tapaa piiloon. Ongelman 

ratkaisemiseksi sähköisten aineistojen proaktiivisten arkistointitapojen kehittäminen 

on ollut ajankohtainen tavoite yleisemminkin kaikissa arkistoissa.372 

Arkistoaineistojen kertymisessä on mahdollista hahmottaa erilaisia kausia. 

Omassa tapauksessani löysin muutoksesta viisi suurempaa kautta: arkiston kokoel-

mapääoman keruun, lakisääteisen tallettamisen alkamisen, suurten talletusten kau-

den, tallettamisen tasaantumisen ja digitaalisten aineistojen tallettamisen alkamisen. 

Työprosessitasolla muutos on liikkunut vapaaehtoisesta ja henkilösidonnaisesta 

neuvottelusta, talletusvelvollisuudesta muistuttamiseen. Olennaista kuitenkin on, 

että kaikkina aikoina suorien kontaktien merkitystä tallettajien ja arkiston välillä on 

pidetty tärkeänä. Muutoskaaressa on myös nähtävillä talletusten yllätyksellisyyden 

                                                   
372 Proaktiivisesta työskentelystä asiakirjahallinnossa ks. esim. Kallberg 2012a. 
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väheneminen ja aineistovirtojen tasaantuminen. Tämän seurauksena arkistolla on 

ollut aiempaa paremmat mahdollisuudet ennakoida tulevia aineistoja. Ennakoita-

vuuden lisääntyminen johtui tutkimustapauksessani muun muassa arkiston organi-

satorisen aseman ja kontaktien vakiintumisesta, aineistojen tallettamisen lakisäätei-

syydestä sekä siitä että tallettamisen työprosessit oli saatu vakiinnutettua. 

Kasvavat aineistomäärät ovat johtaneet yhä suurempaan valinnan ja priori-

soinnin tarpeeseen. Olen tutkimuksessani päätynyt hahmottamaan arvonmääritystä 

tavanomaista arvonmääritys-käsitettä laajemman priorisointi-käsitteen avulla. Pri-

orisointi sisältää työprosesseihin, esimerkiksi työn tekemisen järjestykseen liittyviä 

valintoja, mikä mielestäni on yksi osa arvonmääritystä. Kaikissa arkistojen, muse-

oiden ja kirjastojen materiaaleissa on koko ajan käynnissä hiljakseen etenevää 

tuhoutumista. Herkästi tuhoutuvissa audiovisuaalisissa aineistoissa priorisointitarve 

näkyy usein vielä selvemmin ja nopeammin kuin esimerkiksi paperipohjaisissa ai-

neistoissa tai esineissä. Kerronta-aineiston analyysissä työn tekemisen järjestys ja 

muut työprosessien priorisoinnit nousivat aineistojen arvonmäärityksen ja seulon-

nan rinnalle eli keskeiseen asemaan niissä päätöksissä, jotka määräävät mitkä aineis-

tot säilyvät tai tarkemmin sanottuna aktiivisesti säilytetään tulevaisuuteen. 

Muistinvaraisesta ja manuaalisesta tiedonhallinnasta yhtenäisjärjestelmään 

Tutkimuksen aikaperspektiivi 1970-luvulta 2000-luvun alkuun tuo näkyviin pitkän 

siirtymisvaiheen muistinvaraisista ja manuaalisista tiedonhallintatavoista teknisiin 

tietojärjestelmiin. Muistinvarainen tietojen- ja kokoelmienhallinta oli aikanaan ar-

vostettua ammattilaisuutta, mutta kokoelmien kasvu johti ensin manuaalisten ja 

myöhemmin teknisten tiedonhallintamenetelmien kehittämiseen. Tietoteknistymi-

sen alkuvaiheessa merkillepantavaa oli manuaalisten ja tietoteknisten järjestelmien 

samankaltaisuus ja rinnakkaisuus. Tietoteknisiä ratkaisuja suunniteltiin suoraan 

manuaalisten luettelointijärjestelmien mallin mukaan. Myöhemmin järjestelmät eriy-

tyivät, manuaaliset järjestelmät jäivät varajärjestelmiksi tai työprosesseja avustaviksi 

järjestelmiksi. Kun tietojärjestelmät kehittyivät aidosti palvelemaan kokoelmienhal-

lintaa ja käyttäjien luottamus uusia tietoteknisiä järjestelmiä kohtaan vakiintui, ma-

nuaalisista menetelmistä luovuttiin vähitellen. Manuaalisesta tekniseen järjestelmään 

siirtymisen jälkeen seuraava työprosesseihin vaikuttanut muutos oli siirtyminen 

erillisistä tiedostoista yhtenäisjärjestelmään. Tällöin tietojärjestelmä muuttui aidosti 

kaikkien yhteiseksi työskentelytilaksi. 

Aineistosta nousee esille ajallisesti pitkä muutos tietojärjestelmän vaatimatto-

masta apuvälineluonteesta keskeiseksi ja kaikkien työntekijöiden yhteiseksi järjestel-
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mäksi. Samalla kun luottamus järjestelmää kohtaan on kasvanut, sen olemassaolon 

kyseenalaistaminen on vähentynyt. Myös Marie-Claude Boudreau, Christina 

Serrano ja Keri Larson (2014, 19-20) ovat kuvanneet kirjastokontekstissa identi-

teetti-käsitteeseen tukeutuen samantyyppisen tietoteknisen kehityksen muutoskaa-

ren yksittäisiin tarpeisiin käytetystä työvälineestä yhteydenpidon välineeksi ja vii-

meisimmässä vaiheessa kollektiiviseksi osaksi sisäistettyä ryhmäidentiteettiä. Proses-

si on pitkä ja sisältää kaikissa uuden identiteetin rakentumisen vaiheissa linkkejä 

aiempiin vaiheisiin. 

Pohdintoja profession ja oppimisen muutoksista 

Tutkimusaineistoista piirtyy kuva arkiston alkuvaiheen harrastelijamaiseksi luonneh-

ditusta työskentelytavasta siirtyminen yhä ammattimaisempaan ja erikoistuneem-

paan suuntaan. Henkilökuntamäärän kasvaessa ja toimintojen monipuolistuessa 

kaikki eivät enää voineet tarttua kaikkiin töihin aiemmalla tavalla. Havaintoni eivät 

ole ainutkertaisia. Esimerkiksi Maria Kallberg (2012a, 110) on todennut, että arkis-

totyön generalistien aika alkaa olla ohi. Karsten Uhde (2006) on tehnyt arkistokou-

lutuksesta samantyyppisen havainnon eli koulutuksessa mennään aiempaa erikois-

tuneempaan suuntaan. Myös museoalalla kehityssuunta on samantyyppinen.373 

Työn muutoksen yhteyteen kuuluu itseoikeutetusti työn oppimisen ja koulutuk-

sen teema, sillä oppiminen on avain sopeutumiseen. Koulutuksen merkitys ja muut-

tuminen on arkistoalalla yleinen keskustelunaihe. James O'Toolen ja Richard J. 

Coxin (2006, 88 ja 131) mukaan arkistoammattilaiset rakentavat tietämystään 

arkistollisen peruskoulutuksen kautta, oppimalla työssä sekä hankkimalla myöhem-

min työurallaan täydentävää ammatillista jatkokoulutusta. Muutoksen keskellä oppi-

misen on oltava joustavaa ja uuden tiedon hankkimisen jatkuva prosessi. Merkit-

tävä muutos aiempaan on, että nykyisin tietoa hankitaan kaikkien kolmen edellä 

mainitun kanavan kautta. Täydentävä ammatillinen jatkokoulutus on tarpeellista 

erityisesti kokeneille ja urallaan jo hyvän matkaa edistyneille ammattilaisille. Jatkuva 

koulutuksen tarve on merkki nopeasti muuttuvien teknologioiden, lainsäädännön ja 

muiden muutosten vaikutuksista arkisto- ja asiakirja-alojen ammattilaisten tiedon-

tarpeeseen. O'Toole ja Cox kuvaavat kuinka arkistotyö on monenlaisia taitoja 

vaativaa työtä. Osa taidoista on mahdollista hankkia muodollisen peruskoulutuksen 

kautta, mutta useimmat taidot kehittyvät vasta kokemuksen myötä työtä tekemällä. 

                                                   
373 Palviainen 2010, 324. 
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Oppimiseen sisältyy myös epäonnistumista, uudelleen aloittamista ja kokemusten 

jakamista muiden ammattilaisten kanssa. 

Omassa aineistossani ammatin oppimiseen liittyy työhön kasvamisen ajatus, op-

piminen muilta työntekijöiltä, oppiminen työtä tehden ja tiedon kollektiivisuus. 

Perinteinen sosialisaatioon tai oppipoika-mestari -asetelmaan perustuva oppiminen 

oli vielä mahdollista, sillä työprosesseissa oli kaiken muutoksen keskellä myös 

pysyviä ja hitaasti muuttuvia piirteitä. Työntekijät olivat kokeneet aiemman koulu-

tuksensa eräänlaiseksi pohja- tai taustakoulutukseksi, mutta varsinainen ammatin 

syvällinen oppiminen tapahtui kuitenkin vasta työtä tehden. Yksityiskohtiin haettiin 

oppia oman työpaikan ulkopuolelta tai kirjallisista lähteistä, mutta tämä oli työssä 

oppimiseen verrattuna vähäisempi oppimisen tapa. 

Maria Kallberg (2013) on tehnyt tutkimukseni kanssa samantyyppisiä havaintoja. 

Kallberg on tutkinut arkistotyötä lähellä olevien kirjaajien työtä ja todennut, että 

heiltä puuttuu usein korkean asteen koulutus ja työtä leimaa kouluttautuminen 

työssä ja käytännön taitoihin sitoutunut hiljainen tieto. Kirjaajat itse kokivat tarvetta 

lisäkoulutukseen. Omassa aineistossani lisäkoulutuksen tarve ei tullut selkeästi esille 

eli työssä oppiminen näyttää tutkimustapaukseni perinteisissä työprosesseissa toimi-

neen hyvin. Toisessa tutkimuksessaan Kallberg (2012b, 39) puolestaan viittaa kui-

luun akateemisen koulutuksen ja arkistokäytäntöjen välillä. Tämä havainto pitää 

paikkansa myös oman aineistoni valossa. Oletukseni kuitenkin on, että digitalisoitu-

minen on lisännyt ulkopuolisen koulutuksen tarvetta 2000-luvun edetessä. Oletuk-

sen paikkansa pitävyys vaatisi kuitenkin lisätutkimuksia vai onko sittenkin niin, että 

työ opitaan edelleen pääasiassa työpaikalla? 

5.3 Muutoskokemuksia 

Tietotekniikan positiivisten ja negatiivisten kokemusten vaihtelu 

Olen tarkastellut tietoteknisten uutuuksien kesyyntymisen prosessia arkistoyhtey-

dessä ja sitä minkälaisia positiivisia tuntemuksia tai toisaalta negaatioita ja epävar-

muuksia arkipäiväistymisen keskellä olevat työntekijät ovat kokeneet. Tietoteknis-

tymisen yhteydessä hyvän ja huonon kokemiseen liittyy aina ajassa liikkuva 

vertailuasetelma. Entistä, nykyistä ja arvioitua tulevaa verrataan toisiinsa. Lisäksi 

kerronnassa positiiviset kokemukset ja negaatiot vuorottelevat eräänlaisena toisaalta 

(hyvä) - toisaalta (huono) -puheena. Negatiiviset kokemukset liittyvät usein työpro-

sessien keskeneräisyyden mukanaan tuomaan epävarmuuteen, arkipäiväistymisen ja 
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ongelmien ratkeamisen myötä kokemus muuttuu positiivisemmaksi. Työntekijöiden 

kerronta tuo esille tietotekniikan positiivisia vaikutuksia työprosesseihin, tiedon 

laatuun, arkistoaineistoihin ja arkiston imagoon. Negaatiot jakautuivat kokemuksiin 

teknisistä ongelmista, tiedon ongelmista, työprosessien ongelmista sekä tietoteknii-

kan negatiivisista vaikutuksista ihmisiin. 

Tutkimusta varten kerätyllä haastatteluaineistolla on juuret omassa ajassaan. Ai-

neistonkeruuvaiheessa vuonna 2003 Suomea pidettiin tietoyhteiskuntakehityksessä 

maailman kärkenä. Vuosituhannen vaihteen Suomessa tapa puhua tietotekniikan 

hyvää tekevästä vaikutuksesta oli hyvin vahva. Tietotekniikkaa kuului pitää hyvänä 

ja yleinen puhe tietotekniikan edistyksellisyydestä siirtyi kollektiivisesta kerronnasta 

yksilöiden puheeseen.374 Myös omassa tutkimusaineistossani tietotekniikan ja tieto-

työn positiivisia vaikutuksia ja negaatioita koskeva kerronta liittyy aikansa laajem-

paan tietoyhteiskuntapuheeseen. Kerronnassa on tuotu esille monia yleisiä tieto-

työn ihanteita ja hyviä puolia, mutta rinnalle nousi kuitenkin myös arvioita tietotyön 

ristiriitaisuuksista.375 Mielestäni kerronnassa näkyy ajankohtaan liittyvä yhteiskun-

nallinen positiivissävyinen puhe ja yksilötason epävarmuus rinnakkain. 

Tutkimus kertoo ajasta, jolloin kokoelmienhallinta- ja luettelointitapojen muutos 

oli huomattavaa. Kerronnan ajassa liikkuvassa vertailussa tulee selkeästi esille kehi-

tys, joka on ongelmista huolimatta vienyt tiedonhallintaa aiempaa parempaan suun-

taan. Olisi kuitenkin mielenkiintoista tietää millaisia kokemuksia työntekijöille on 

syntynyt vuoden 2003 jälkeen. Ovatko järjestelmät vakiintuneet, visioidaanko tule-

vaa kehitystä aiempaa hitaammaksi vai olisiko kokemuskerronta sittenkin saman-

laista kuin omassa aineistossani? 

Neutraalia tietotekniikkakerrontaa 

Kerronnasta näyttää löytyvän negaatioita jopa enemmän ja monipuolisemmin kuin 

tietojärjestelmiin liittyviä positiivisia kokemuksia. Myönteisyys ja kielteisyys näkyvät, 

mutta merkillepantavaa on, että kokemuskerronta on luonteeltaan suhteellisen 

                                                   
374 Uotinen 2003, 120. Erityisesti Nokian nousu telekommunikaation alalla toi Suomelle mainetta. 
Seuraava lainaus kuvaa hyvin ajan henkeä 2000-luvun alkuvuosina: "1990-luvun kuluessa Nokiasta muo-
dostui Suomen kansallisylpeys, oman alansa markkinajohtaja ja ´uuden yrityskulttuurin ikoni´, jota usein 
kansainvälisestikin pidetään suomalaisen osaamisen vertauskuvana. Vuosituhannen vaihteen paikkeilla teknologia-
osakkeiden arvostuksen hipoessa taivaita saattoivat päivittäisiä talousuutisia seuranneet tuntea paitsi Helsingin 
pörssin myös koko suomalaisen tietoyhteiskunnan sykkivän Nokian tahdissa." Blom - Melin - Pyöriä 2001, s. 
101. 

375 Ks. myös Pyöriä 2005, 160-163. 
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neutraalia.376 Koen kuitenkin itse ristiriitaisuutta kerronnan ja itse kokemani arkito-

dellisuuden välillä. Kiinnitin erityisesti huomiota siihen, että koettuja tietoteknisiä 

ongelmia ei tuotu kovin kärkevästi esille. Omat kokemukset vuosien varrelta kui-

tenkin kertovat myös voimakkaista negatiivisista tuntemuksista. 377 

Ilmiön aiheuttajaa tutkimusaineistossa voi vain arvailla. Paul Ricoeuriä (2006, 

11) mukaillen voidaan ajatella, että muisti ja historia ovat dialektisessa suhteessa. 

Tällöin muisti ei pelkästään tuo esille ja lujita kollektiivista ja yksilöllistä muistia, 

vaan samalla myös korjaa tai jopa pyrkii esittämään vastakkaista menneisyyden ku-

vaa. Haastattelutilanteessa syynä voi olla se, ettei silloin ole mahdollista saada esille 

samaa arkipäivän kokemusta kuin todellisissa arkipäivän ristiriitatilanteissa. Toi-

saalta kun luottamus järjestelmään kasvaa ja hyödyt tulevat näkyviin, ei huonoja 

kokemuksia enää muisteta tai haluta muistella. Tämä voi kertoa vuonna 2003 tieto-

tekniikan arkipäiväistymisen edenneen jo pitkälle. 

Tutkimusaineistosta nouseva tulkinta kerronnan neutraaliudesta on samansuun-

tainen kuin mitä Sari Tuuva (2003, 112) on havainnut tutkiessaan tietotekniikan 

arkipäiväistymistä. Tuuvan tutkimus tietotekniikkatarinoista kertoo, ettei tietotek-

niikka ole arkisessa käytössä välttämättä kovin näkyvää ja ilmeistä. Tietotekniikka 

osana arkea voi olla tavallista, rutiininomaista, näkymätöntä ja välinpitämätöntä, 

vailla erityistä huumaa, innostusta tai vastarintaa. Tietotekniikka myös muuttuu 

usein kokemuksellisesti merkityksettömäksi sen vallatessa alaa ihmisten elämässä. 

Suhde tietotekniikkaan on rakentumista ja latistumista, tietotekniikalle löytyy paik-

ka, merkitykset täsmentyvät ja vahvistuvat, mutta toisaalta tietotekniikka samalla 

tuntuu itsestään selvältä mitä arkisempaa ja varmempaa tietokoneen käyttö on.378 

Ilmiötä on myös mahdollista lähestyä erilaisten teknologiatutkimuksessa tehty-

jen luokitusten kautta. Yleisellä tasolla suhtautumista teknologiseen kehitykseen on 

jaettu esimerkiksi myönteiseen, kielteiseen, neutraaliin ja rakenteelliseen.379 Toisaal-

ta teknologiaan voidaan suhtautua ristiriitaisesti: se on joko pelastava voima (uto-

piat) tai sivilisaatiota rappeuttava ja elämää köyhdyttävä vitsaus (dystopiat).380 Nämä 

                                                   
376 Vrt. Uotinen 2005, 241-242. Kotitietokoneharrastuksesta ks. esim. Saarikoski 2004. Suhtautumi-
nen työprosessin toteuttamisessa pakolliseen työvälineeseen on vähemmän tunnepitoista kuin intohi-
moisesti tietokoneisiin suhtautuvan kotitietokoneharrastajan tuntemukset. 

377 Samaa ongelmakenttää kuvatessa voidaan puhua esimerkiksi teknologiapettymyksestä eli eräänlaisesta 
epäsuhdasta odotusten ja toteutuneen välillä tai informaatioahdistuksesta ("information anxiety") käsite on 
alkujaan Saul Wurmanilta 1989. Hakala 2006, 16-17. 

378 Vrt. Pantzar 1996, 130. 

379 Kuronen 2000, s. 31. Viittaus Majid Teheranian kirjaan "Technologies of Power. Information Machines 
and Democratic Prospects" (1990). 

380 Järvinen - Mäyrä 2000, 11. 
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vuosituhannen vaihteessa tehdyt jaottelut tuntuvat kuitenkin yksilötason aineistojen 

läpi katsottuna kovin mustavalkoisilta. Kokonaiskuva omasta aineistostani luo 

näkemyksen arjen tasolla vallitsevasta joustavasta suhtautumisesta. Esimerkiksi 

kokonaisuutta optimistisesti katsova voi suhtautua tiettyjen arjen vastusten edessä 

tietotekniikkaan kielteisesti tai pessimisti voi mennä virran mukana neutraalilla 

asenteella. Olen myös osoittanut, että kerronnassa on tietotekniikkaa kohtaan koet-

tuja negaatioita, mutta täydellistä kielteisyyttä tai pessimismiä on kuitenkin vaikea 

löytää. Neutraalius näkyy myös siinä että tietotekniikan pelastavaan voimaan ei juuri 

uskota, vaan ymmärretään hitaan kehityksen kausia, uskoen kuitenkin parempaan 

tulevaisuuteen ja ongelmien ratkeamiseen. Toisaalta tekninen kehitys koettiin jo 

2000-luvun alkupuolella välttämättömyytenä, eivätkä dystopiat juurikaan tulleet esil-

le. Haastatteluajankohdassa kokoelmien hallinnassa oli käytetty tietotekniikkaa jo 

noin 15 vuoden ajan ja tuona aikana arkipäiväistymistä oli ehtinyt tapahtua. Arki-

päiväistyminen oli edennyt jo niin pitkälle, että ongelmia kohdatessa tiedettiin rat-

kaisun tulevan, koska niin oli käynyt ennenkin. 

Osaltaan tietotekniikkakerronnan neutraalius kumpua työelämän asetelmasta, 

jossa yksittäinen työntekijä on mukana ulkoapäin ohjautuvassa muutoksessa. Muu-

tos on väistämätön ja omat vaikutusmahdollisuudet rajalliset. Asiaa voi havainnol-

listaa ottamalla vertailukohdaksi asetelman, jossa tietotekniikan käyttö perustuu 

tarveharkintaan ja itse koettuun hyötyyn. Leena Lintilä (2000, 225) on kuvannut 

tietoverkkojen käyttöönottoa työyhteisöissä. Luonteenomaista on ollut, että uudet 

käyttötavat ovat jollakin tavoin korvanneet aiempia käytäntöjä tai tuoneet lisä-

mahdollisuuksia niiden rinnalle. Käytön aloittaminen lähtee usein siitä, että palvelun 

jokin ominaisuus koetaan paremmaksi kuin vastaava piirre aikaisemmin käytetyssä 

menetelmässä. Tulkitsen tämän niin, että tietyn ohjelman tai ominaisuuden käytön 

aloittamiseen jää työntekijälle ainakin osin omaa harkintavaltaa, sen mukaan kuinka 

kyseinen toiminto tuo hyötyä omaan työhön. Näin varmaan onkin esimerkiksi 

monien toimistojärjestelmien kohdalla. Arkistotyössä keskeisesti tarvittavien koko-

elmienhallinnan järjestelmien käyttämiseen ei sen sijaan työntekijöille juuri jää 

valinnan mahdollisuuksia. Kokoelmienhallintaan tarkoitettu järjestelmä on jokaisen 

työntekijän pitänyt ottaa haltuun työtehtävien vaatimalla tasolla. Kokoelmienhal-

linnassa tietojärjestelmä on melko nopeasti käyttöönottonsa jälkeen muodostunut 

pakolliseksi, vaikka alkuun onkin voitu pitkittää manuaalisten tiedonhallintatapojen 

käyttöä tietojärjestelmän sijasta tai sen rinnalla. Sen sijaan esimerkiksi tietojärjes-

telmän hakuominaisuuksien käytöstä on ollut enemmän mahdollisuuksia päättää 

itse ja tiettyjen järjestelmän ominaisuuksien käytön aloitus muistuttaa enemmän 

Lintilän kuvaamaa tietoverkkojen käytön aloitusta. Toiset voivat opetella järjestel-
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män käytön tehokkaammin ja aiemmin kun taas toiset pysyttelevät minimiosaamis-

tasolla, jolla työ kuitenkin saadaan hoidettua. 

Eri työntekijäsukupolvien kokemuksia arkistotyön muutoksista 

Olen analysoinut 1970-, 1980- ja 1990-luvuilla työnsä aloittaneiden työntekijäsuku-

polvien avulla arkistotyön muutoksia sekä eritellyt työntekijäsukupolvien muutos-

kokemuksia. Kaisa Sinikara (2007, 209) on analysoinut tutkimuksessaan yliopisto-

kirjastojen kirjastonhoitajien ammatin ja maailmankuvan muuttumista 1970-luvulta 

vuoteen 2005 ulottuvalla ajanjaksolla. Sinikara on maininnut oman tutkimuksensa 

puutteeksi sen, ettei tutkimus kerro tarpeeksi laajalti kirjastoihin 1980-1990-lukujen 

taitteesta lähtien tulleiden työntekijöiden kokemuksista ja maailmankuvasta. Omas-

sa tutkimuksessani on mukana myös 1990-luvulla työnsä aloittaneiden työntekijä-

sukupolvi. Vaikka tutkimani arkistoammatti ja Sinikaran tutkimat kirjastonhoitajat 

poikkeavat ammatillisesti toisistaan, katson kuitenkin tutkimukseni joiltakin osin 

täydentävän Sinikaran tutkimuksen näkökulmia. 

Yleisenä havaintona on, että 1970- ja 1980-luvuilla arkistossa työnsä aloittaneet 

muodostavat useissa kohdin yhtenäisen ryhmän ja erot tulevat selvemmin esille 

1990-luvulla aloittaneisiin. 1970- ja 1980-luvuilla työntekijät olivat vielä henkilö-

kohtaisesti kokeneet esimerkiksi manuaalisen työskentelyn ennen tietojärjestelmiä 

sekä ajan ennen suurten aineistomassojen tuloa: kaiken kaikkiaan "pienen arkiston" 

ja sen toimintatavat, esimerkiksi vähäisten aineistomäärien muistinvaraisen hallin-

nan. Lisäksi heillä on omakohtaisia kokemuksia ajoista, jolloin aineistomassojen 

kasvu oli vilkkainta. Kokemuksiin sisältyy konkreettista fyysistä rasitusta sekä mui-

den töiden siirtymistä kiireellisten talletusten mennessä työjärjestyksessä muiden 

töiden edelle. Työssä jouduttiin joustamaan, eikä suunnitelmallinen eteneminen 

aina ollut mahdollista. 

1990-luvulla tulleet ovat aloittaneet työskentelyn suoraan tietojärjestelmillä val-

miiden aineistomassojen parissa. Aineistojen karttuminen on ollut heidän aikanaan 

aiempaa tasaisempaa ja aineistojen kertymistä on voitu ennakoida. Niin sanottu 

suurten talletusten ajanjakso on heille tuttua lähinnä vain muiden kerronnan kautta. 

1990-luvulla työnsä aloittaneilla kokemuksissa tulee esille aineistomassojen tuloa 

enemmän materiaalien moninaisuus ja tähän osittain liittyvä digitaalisten aineistojen 

arkistoinnin alkaminen. Näyttää siltä, että myöhemmin 1990-luvulla tulleiden työn-

tekijöiden kerronnasta alkavat kadota tarinat aineistojen alkuperästä. Omana tehtä-

vänä oli lähinnä hoitaa aiemmin kertyneiden aineistomassojen seurausta. Vaikka 

käsittelemättömät aineistot ovat aiheuttaneet työhön painetta, ei massapainetta 
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kuitenkaan koettu kovin voimakkaasti, sillä aineistoja oli jo saatu luetteloitua ja tie-

dollisesti hallintaan. Kerronnasta voi havaita, että ilman omaa arkistomassakoke-

musta voidaan helpommin osoittaa kritiikkiä aiemmin tehtyihin päätöksiin tai työn 

laatuun. 

Kokoelmien tiedonhallinnassa 1970-luvulla aloittaneet työntekijät ovat kokeneet 

muutoksen kaikki vaiheet. Työntekijöillä on kokemuksia ajasta, jolloin kokoelmien 

hallinta oli täysin manuaalisten ja muistinvaraisten menetelmien varassa, eikä tieto-

teknisiä järjestelmiä vielä edes tunnettu. 1980-luvulla työnsä aloittaneiden kokemuk-

sissa nousee esille oman työuran alkuun osunut vaihe tietoteknisen järjestelmän 

alkuajoista sekä manuaalisen järjestelmän vähittäinen väistyminen. Kokemuksissa 

on paljon alkuvaiheen järjestelmäongelmien mukanaan tuomaa epävarmuutta, mut-

ta toisaalta myös järjestelmän ja tiedonhallinnan vähittäistä paranemista. 1990-

luvulla työnsä aloittaneiden kokemus suuntautuu aiempia työntekijäsukupolvia sel-

keämmin vaatimuksiin entistä paremmasta tietojärjestelmästä. Vanhan järjestelmän 

kritisointi on avoimempaa kuin edellisillä sukupolvilla. Toisaalta kritiikki voidaan 

nähdä kehityksen edellytyksenä. 

5.4 Professiomuutokset ja arkistonhoitajan identiteetti 

Identiteetin monet ulottuvuudet 

Muutos arkistotyön moniosaajasta erikoistuneeksi ammattilaiseksi johtaa mietti-

mään laajemminkin arkistotyöntekijöiden identiteetin muuttumista. Kuinka työnte-

kijät mieltävät kysymykset "Keitä me olimme?" ja "Keitä me olemme?" tai "Millai-

sia yhteisiä muistoja ja jaettuja identiteettejä arkistoammattilaisilla on?"381 Näiden 

lisäksi voi vielä kysyä "Mikä motivoi arkistoammattilaisia työssään?"  

Yleisesti arkistoammattikunnalla on pitkä perinne aineistojen säilyttäjänä tai 

vartijana.382 Vertailukohtana voisi mainita, että myös kirjastoammatissa on ammatin 

missioon liittyvä aineistojen säilyttäjän ja vartijan rooli. Taustalla ovat toisaalta kirja-

aarteiden suojeleminen ja toisaalta yhteiskunnan ylläpitämään palveluun kuuluva 

tasapuolisuuden vaatimus, joka on edellyttänyt kirjaston käyttösääntöjen valvomis-

ta. Vartijan rooli voi kohdistua esimerkiksi fyysiseen kirjastotilaan sekä kirjoihin ja 

                                                   
381 Cook 2013, 97-98. 

382 Cook 2013, 100. 
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painettuihin aineistoihin kirjastorakennuksen sisällä. Vartijan rooli voi olla joko kir-

jastoammattilaisten itsensä tai ulkopuolisten näkemys ammatista.383 

Säilyttävän ja vartioivan roolin lisäksi arkistoammattilaisten identiteetistä on 

löydetty esimerkiksi historiaintressi. Maria Kallberg (2012a, 104-105) on tutkimuk-

sessaan tuonut esille, että yleisarkistojen arkistoammattilaisten opillisena taustana 

on näihin päiviin saakka ollut perinteisiä historia-aineita tai esimerkiksi politiikan-

tutkimusta. Myös työn kutsumusluonne tulee esille sekä kirjasto- että museoyhtey-

dessä. Kutsumustyö-ajatus on mukana joissakin kohdin myös omassa aineistossani, 

tutkimuskohteessani kutsumustyö näyttää kuitenkin liittyvän läheisesti elokuva-

intressiin, ei niinkään yleviin päämääriin, esimerkiksi sivistyksen ja korkeakulttuurin 

vaalimiseen, vaatimattomuuteen tai uhrautuvaisuuteen kuten kirjastojen ja museoi-

den yhteydessä on mainittu. 384 

Omassa aineistossani hahmottui erääksi keskeiseksi identiteetin osaksi "elokuva-

arkistolaiseksi" kasvaminen nimenomaan aikaa myöten työtä oppimalla. Ammatti-

identiteetissä "arkistolaisuus" muualla valtionhallinnossa tehtävän virastotyön vasta-

parina korostaa kulttuuriperinnön asemaa työidentiteetissä. Säilyttämisen missiosta 

ei kerronnassa juurikaan puhuttu suoraan, mutta jotkut kertoivat yleisen historia-

intressin työhön motivoivaksi tekijäksi. Olen kuitenkin päätynyt siihen, että säilyttä-

misen missio sisältyy "arkistolaisen" identiteettiin.  Tämä tulee esille kerronnassa esi-

merkiksi suhtautumisessa kokoelmiin tai puhuttaessa ammattiylpeydestä. Yhteinen 

sosiaalinen tarinavaranto sisältää aineksia säilyttämisen traditioista ja esimerkiksi 

aineistojen historiallisista juurista. Kukin työntekijä sosiaalistuu yhteiseen traditi-

oon, vaikka päivittäiset työtehtävät ovatkin muuttuneet erikoistuneempaan suun-

taan. Erikoistumisesta huolimatta työntekijöillä on myös yhteinen ja jaettu identi-

teetti, jota esimerkiksi yhteinen ammattikieli vahvistaa. 

Tutkimuksen kohdeorganisaatiossa yhteistä identiteettiä lisää elokuvaintressi, 

jonka kautta työntekijät löytävät jaettuja intressejä. Olisikin mielenkiintoista tietää 

millä tavalla työntekijät muissa arkistoissa suhtautuvat ja sitoutuvat arkistosisältöi-

hin. Herää myös kysymys onko sisältöintresseissä eroa yleis- ja erikoisarkistojen 

välillä. 

                                                   
383 Boudreau - Serrano - Larson 2014, 9; Gorman 2000, 58-73 ja 174-175. Gormanilla käytössä termi 
"stewardship". 

384 Sinikara 2007, 11-13; Palviainen 2010, 323. 
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Vertailua yleisarkistojen arkistonhoitajan roolimuutoksiin 

Terry Cook (2013) on hahmottanut yleisestä arkistoparadigmasta, arkistoammatti-

laisten identiteetistä ja yhteiskunnallisesta roolista neljä kautta (evidenssi, kulttuu-

rinen muisti, sosiaaliset sitoumukset ja yhteisöllisyys). Ensimmäisen noin 1930-

luvulle saakka ajoitetun kauden aikana arkistonhoitajan roolina oli toimia puolueet-

tomana totuudenkantajana. 1930-luvulta 1970-luvulle kulttuurista muistia painot-

tavan paradigman kaudella aineistomäärät kasvoivat ja arkistonhoitajan identiteetti 

suuntautui neutraalista puolueettomuudesta aktiiviseksi arvottajaksi. Kolmatta kaut-

ta 1970-luvulta alkaen leimasi arkistonhoitajan identiteetin etsiminen. Viimeisim-

män, vasta alkamassa olevan kauden aikana arkistonhoitajan roolin arvellaan muut-

tuvan eräänlaiseksi mentoriksi ja yhteisölliseksi toimijaksi.385 

Pyrin seuraavaksi vertaamaan kuinka edellä kuvaamani arkistoparadigmakaudet 

ja erityisesti niihin liittyvät mielikuvat arkistonhoitajan roolista soveltuvat tutkimaa-

ni erikoisarkistoon. Evidenssiä eli juridista perintöä painottava paradigma on ollut 

vallitsevana lähinnä vain julkisissa asiakirjapainotteisissa arkistoissa. Evidenssikes-

kustelu ei suinkaan ole päättynyt 1930-luvulla, vaan on jatkunut vilkkaana nykypäi-

vään saakka. Sen sijaan virallisten asiakirja-arkistojen ulkopuoliset kulttuuriaineistot 

ja yksityisarkistot jäivät aluksi yksityisten keräilijöiden, kirjastojen ja tutkimuslai-

tosten vastuulle ja näin ollen myös evidenssikeskustelun ulkopuolelle. Leimallista 

oli, että yksityiskokoelmien työ nähtiin amatöörimäisenä ja ei-ammattimaisena.386 

Myös omassa tutkimuskohteessani on nähtävissä elokuva-arkiston alkuaikojen 

aineistohankinnan keräilyperinne. Lisäksi kerronta-aineisto tuo esille arkiston alku-

vaiheen työskentelyn amatöörimäisen luonteen. Perinteisen arkistoparadigman mu-

kaista evidenssi-keskustelua ei elokuva-arkiston yhteydessä varsinaisesti ole. Aineis-

tot ovat luonteeltaan kulttuuriaineistoja, eivät turvaamassa kansalaisten oikeuksia. 

Sen sijaan arkistojen kulttuurista muistia korostavasta paradigmasta löytyy yhty-

mäkohta tutkimaani erikoisarkistoon. Muistiparadigma perustuu ajatukseen, jonka 

mukaan arkistot säilyttävät ja osin myös luovat muistia. Paradigman syntyyn vai-

kutti toisen maailmansodan aikoihin tapahtunut arkistojen voimakas määrällinen 

kasvu. Tämän seurauksena ensimmäinen todistusvoimaisuutta ja puolueetonta säi-

                                                   
385 Cook 2013. 

386 Cook 2013, 107. Museoalalla voidaan nähdä samoihin aikoihin eli noin 1930-luvulle saakka 
ulottuneella ajalla ensimmäinen harvalukuinen työntekijäsukupolvi, joille museotyö merkitsi lähinnä 
tutkimusta ja kansallisen identiteetin etsimistä. Tämän sukupolven edustajina oli arkeologian, kansa-
tieteen ja taidehistorian uranuurtajia sekä joukko avustavissa tehtävissä toimineita naisia. Palviainen 
2010, 321. Myös elokuva-aineistot olivat ennen institutionalisoitua arkistointia yksityisen keräilyn 
kohteina. Wibom 1988, 20-21. 
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lyttämistä painottanut arkistoparadigma kyseenalaistettiin. Uuden ajattelun mukaan 

arkistojen tulee säilyttää vain pieni osa aineistoista ja tuhota loput tai kieltäytyä 

kokonaan vastaanottamasta niitä. Tarvittiin valintaa, jotta aineistoista voitaisiin säi-

lyttää esimerkiksi vain muutama prosentti. Arvottamisesta tuli leimallinen osa toista 

paradigmaa.387 

Muistiparadigmakaudella arkistonhoitajan rooli muotoutui historian opintojen 

kautta ja arvonmääritystä pyrittiin tekemään historiankirjoituksen trendien mukaan. 

Arkistonhoitajasta tuli aktiivinen valitsija, jonka filtterinä oli akateeminen historian-

tutkimus. Samaan aikaan yksityiset aineistot tulivat enenevässä määrin mukaan 

myös ammatillisten arkistojen toimialaan. 1970-luvulta eteenpäin arkistonhoitajat 

alettiin nähdä ammattimaisina asiantuntijoina. Ammatin perusta oli edelleen akatee-

misissa historian opinnoissa, mutta arkistonhoitajat kehittivät myös omaa arkiston-

hoitajan identiteettiään.388 

Samaan historialliseen aikaan osui muutos, jossa sekä valtiolliset että yksityiset 

arkistot laajensivat aineistojaan tekstiaineistoista uusiin materiaaliryhmiin: valoku-

viin, ääniteaineistoihin, karttoihin, arkkitehtuuriaineistoihin ja liikkuvaan kuvaan 

(elokuva, televisio, animaatio), painottaen samalla kulttuuriperintöä ja muistia vasta-

painona hallinnolliselle arkistoroolille. Kokoelmia alettiin hallita suunnitelmallisesti, 

laadittiin strategioita, manuaaleja, suosituksia ja standardeja. Tietojärjestelmien avul-

la hakujen ja muiden arkistollisten prosessien tehokkuus lisääntyi.389 

Muistiparadigmakauden muutokset koskettavat tutkimustani läheisesti. Kansain-

välisen elokuva-arkistokehityksen sekä elokuvatuotannon kehityksen ohella suoma-

laisen elokuva-arkistotoiminnan synty on mahdollista nähdä osana yleisempää 

muistiparadigmakautta ja arkistoitavien aineistotyyppien laajenemista. Samoin yksi 

keskeinen tutkimusteemani eli arkistomassojen kasvu sekä arvonmäärityksen synty 

ajoittuvat samaan historialliseen kauteen. 

                                                   
387 T.R. Schellenberg oli tunnetuin paradigman puolestapuhuja. Terry Cook 2013, 101, 107 ja 109. 
Museoalalla vaikutti 1930-1960-luvuilla erään määritelmän mukaan "tuhattaiturien sukupolvi", jossa 
keräämisen ohella ammattitaidon keskiöön nousi järjestäminen. Palviainen 2010, 323. Mielestäni jär-
jestämisen tarve nousee samantyyppisestä aineistomäärien kasvutilanteesta kuin arkistojen muistipa-
radigman arvottamis- ja valintatarvekin. 

388 Cook 2013, 101 ja 107-109. Arkistonhoitajaidentiteetin luomiseen kuuluivat esimerkiksi yliopisto-
tasoiset ammattiopinnot ja alan julkaisujen ja arkistoalan yhdistysten perustaminen. 

389 Arkisto- ja asiakirjahallintokontekstissa todistusvoimaisuus ja muisti -keskustelussa on ollut run-
saasti jännitteitä. Esimerkiksi Richard J. Cox ja Luciana Duranti ovat jenkinsonilaisen perinteen mu-
kaan korostaneet evidenssiä arkistoprofession mission ensisijaisena pohjana. Aineistojen historiallista 
ja kulttuurista arvoa ei kielletä, mutta niitä pidetään toissijaisena. Ks. lisää esim. Greene 2002, joka 
kyseenalaistaa käsitystä evidenssin ylivallasta. Uudemman ajattelun mukaan evidenssi ja muisti eivät 
ole toistensa vastakohtia. Cook 2013, 99-105, 109. 
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Arkistojen tarkastelu sosiaalisena resurssina sekä yhteisöllisenä toimintana (kol-

mas ja neljäs paradigmakausi) vaatisi tätä tutkimusta enemmän aineistojen käytön 

alueen sekä vuoden 2003 jälkeisen muutoksen tutkimista. Aiheet olisivat kuitenkin 

ehdottomasti tutkimisen arvoisia. Aineistonkeruun jälkeinen digitalisoituminen ja 

elokuva-aineistojen ja -tietojen avautuminen yleisölle liittyy läheisesti kolmannen ja 

neljännen paradigmakauden ideaan aineistoista yhteisenä resurssina ja niiden saavu-

tettavuudesta tietoverkossa online-periaatteella. 

5.5 Sopeutumisstrategiat ja tradition merkitys 

Työntekijöiden negatiivista ja uudistuksia vastustavaa asennetta nimitetään yleisesti 

muutosvastarinnaksi. Tutkimusaineistoni tuo kuitenkin esille muutosvastarintaa 

monisyisemmän prosessin, jossa esimerkiksi tietotekniikkaan sopeutuminen liittyy 

läheisesi luottamuksen syntymiseen. Kyseessä on enemmänkin työntekijöiden, 

usein aiheellinen ja omaan kokemukseen perustuva epäily järjestelmän toimintaa 

kohtaan. Epäilyllä on oma hyödyllinen puolensa, sillä tavoitteena on taata jo tehty 

työ ja sen säilyminen. Tietojärjestelmältä odotetaan todellista näyttöä toimivuudesta 

ja tiedon säilymisestä, jonka jälkeen epäilyn sijaan astuu luottamus. 

Ensimmäisen ja toisen polven tietojärjestelmien tuloon liittyy eräänlainen sopeu-

tumisen pakko väistämättömän muutoksen edessä. Samantyyppinen puhe väistä-

mättömästä muutoksesta toistuu digitalisoitumisen yhteydessä. Sopeutumisessa tie-

totekniikan tuloon, teknisiin uudistuksiin ja digitalisoitumiseen on havaittavissa 

syklistä toistuvuutta. Sama uutuuden, epävarmuuden, sopeutumisen ja arkipäiväis-

tymisen spiraali jatkuu todennäköisesti aina uusien teknisten keksintöjen ja sovel-

lusten kohdalla hieman varioiden. Aiemman kokemusvaraston avulla luottamus 

tulevaan ja omien selviytymisstrategioiden luominen on kuitenkin helpompaa. 

Kaiken kaikkiaan aineistosta nousee esille sopeutumisstrategioitten monipuolisuus. 

Sopeutumisprosesseissa aktiiviset, passiiviset, positiiviset ja negatiiviset sopeutumis-

menetelmät vaihtelevat ja niitä käytetään monipuolisesti ja tilannekohtaisesti. 

Yksittäisen työntekijän sopeutumismenetelmien lisäksi myös traditiolla, työpai-

kan yhteisellä perinteellä on oma asemansa ammatillisissa sopeutumisprosesseissa. 

Sopeutumiskokemus liikkuu ajassa, puheessa verrataan entisiä ja nykyisiä kokemuk-

sia sekä tulevaisuuden visiota. Mielestäni ajassa liikkuva vertailu liittyy traditioon, 

sitoo yhteen menneitä, nykyisiä ja tuleviksi arvioituja asioita. Jos työarjessa ei ole 

aikaa perehtyä traditioon ja vertailla nykyisiä toimintatapoja menneisiin, voi seura-

uksena olla näköalattomuutta ja tunnetta asioiden huonosta etenemisestä. Tämä 
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herättää kysymyksen voisiko yleisestikin tradition, aikaansaannosten ja edistymisen 

parempi tunteminen työpaikoilla parantaa työelämän laatua ja auttaa muutokseen 

sopeutumisessa? 

Joissakin kirjoituksissa kulttuuriperintöammatteihin on liitetyt uhkakuvia margi-

nalisoitumisesta, kokonaisten ammattien katoamisesta tai esimerkiksi arkistonhoi-

tajien korvautumisesta teknisesti suuntautuneilla työntekijöillä. Tällaiset suuret 

uhkakuvat eivät tutkimuksessani nousseet esille. Arja Haapakorpi (2009, 44) on 

todennut, että asiantuntijakenttä yleensäkin elää koko ajan ja ryhmien toiminta-alu-

eet ja ehdot muuttuvat suhteessa muihin ammattiryhmiin. Samaan aikaan monissa 

ammateissa hyödynnetään yhä enemmän asiantuntemusta ja pyritään kohottamaan 

oman ammatin statusta asiantuntijuutta korostavaksi. Tätä taustaa vasten peilattuna 

muistifunktioiden uhkakuvat eivät oikeastaan ole uhkakuvia vaan osa luonnollista 

kehitystä ammatin hakiessa paikkaansa muutoksen, ammattiosaamisen ja uusien 

vaatimusten keskellä. Myös oman tutkimukseni perusajatus tukeutuu tähän muu-

toksen ja sopeutumisen luontaiseen dynamiikkaan. Aineistosta ei nouse tulevaisuu-

den uhkakuvien ennustamista, vaan keinoja joilla työntekijät ovat sopeutuneet jo 

tapahtuneisiin muutoksiin ja luottamusta siihen, että aiemmat kokemukset auttavat 

tuleviin muutoksiin sopeutumisessa. Olisi kuitenkin kiinnostavaa tietää onko 2000-

luvulla edennyt digitalisoituminen vaikuttanut ammatillisiin uhkakuviin tai mieli-

kuviin ammatillisten rajojen liikkumisesta. 

5.6 Jatkotutkimusaiheet 

Tutkimusta tehdessä mieleeni on tullut useita aiheita, joita olisin halunnut tutkia 

tarkemmin tai joista riittäisi tutkittavaa muillekin. Jo pelkästään jokainen tutkimuk-

sen teema (arkistomassat, teknistyminen ja profession muutokset) voisi toimia 

omana erillisenä tutkimusaiheenaan esimerkiksi vertailevasta näkökulmasta. 

Arkistotyön muutos ja kokemukset vuoden 2003 jälkeen 

Tutkimukseni piirtää kuvan valituista teemoista 1970-luvulta 2000-luvun alkuun. 

Olen kuitenkin pitkin matkaa raportissani viitannut siihen, että olisi kiinnostavaa 

tietää millaisia seurauksia digitalisoitumisesta on aiheutunut arkistoprofessioon ja 

työntekijöiden kokemuksiin vuodesta 2003 eteenpäin. Tämän ajanjakson tutkimi-

nen antaisi lisää tietoa teknisiin uudistuksiin sopeutumisen sykleistä ja niiden 

mahdollisista samankaltaisuuksista omien havaintojeni kanssa. Myös arkistotyön 
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oppimis- ja koulutusteema vaatisi lisätarkastelua. Kuinka digitalisoitumisen etene-

minen on muuttanut työn oppimista ja tarvetta ulkopuoliseen kouluttautumiseen? 

Samaan yhteyteen liittyy digitaalisuuden vaikutus ammattikielen muuttumiseen. 

Aineistojen säilyttämisen ja käytön suhteet 

Tutkimukseni keskittyy pääasiassa arkistotyön säilyttämistehtävien viitekehykseen. 

Aineistojen käytön alue on mukana vain muutamissa säilyttämisen ja käytön raja-

alueiden teemoissa. Säilyttämisen ja käytön suhteita profession näkökulmasta voisi 

tutkia syvällisemminkin. Säilyttämismission ja käytön raja-alueille pureutuva aihe 

olisi mahdollinen tutkimusaihe kaikilla kulttuuriperintöaloilla. Ehdotukseni myötäi-

lee Isto Huvilan (2008, 15-16 ja 25) näkemystä arkistojen käytön alueen lisätutki-

mustarpeesta. 

Kulttuuriperintöalan tarkastelu profession ulkopuolelta 

Eräs mahdollisuus olisi tutkia kuinka arkistotyö ja kulttuuriperintöalojen professiot 

laajemminkin nähdään ammattikunnan ulkopuolelta katsottuna ja kuinka ne vertau-

tuvat työntekijöiden omiin käsityksiin identiteetistään. Kyseessä voisi olla esimer-

kiksi asiakkaiden tai julkisuuden näkökulma. Myös puhtaasti akateeminen tutkimus, 

ilman tutkijan läheistä suhdetta työhön, auttaisi kulttuuriperintöalaa saamaan omas-

ta toiminnastaan uudenlaista tietoa. 

Priorisoinnit ja arvonmääritys: laajempi näkökulma 

Arkistoalan kirjoituksissa arvonmääritys on saanut paljon huomiota ja on jatkuvasti 

ajankohtainen aihe.390 Olen tutkimuksessani hahmottanut aiempaa laajempaa 

ajatusta priorisoinneista, joka sisältää periteisten arvonmäärityksen ja seulonnan li-

säksi työprosessien priorisointeja, esimerkiksi työn tekemisen järjestyksen. Muutkin 

arvonmääritystä eri näkökulmista tarkastelevat tutkimukset olisivat mahdollisia ja 

tarpeellisia.391 Myös arvonmäärityksen näkökulma, jossa tarkastellaan koko kulttuu-

riperintöalaa, olisi mielenkiintoinen. Arkistot, museot ja kirjastot miettivät kukin 

                                                   
390 Eastwood 2006, 167. 

391 Esimerkiksi Liina Kuusela (2104) on opinnäytetyössään tarkastellut arkistojen käytön ja arvon-
määrityksen suhdetta. Aiheen tutkiminen edelleen olisi hyödyllistä. 
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omien teorioidensa puitteissa valinnan problematiikkaa. Tutkimus voisi esimerkiksi 

lähteä vertailemaan eri kulttuuriperintötahojen arvottamisen yhteisiä piirteitä ja ero-

ja.392 

Arkistot, museot, kirjastot: professioiden yhteydet 

Olen hakenut elokuva-arkistotyölle vertailukohtaa yleisarkistoista sekä museo- ja 

kirjastoammateista. Arkistojen, museoiden ja kirjastojen syntytaustat, lainsäädän-

nöllinen perusta ja historia yleensäkin eroavat toisistaan, tämä ei kuitenkaan estä 

tarkastelemasta ammattilaisten työtä yhteisestä näkökulmasta. Kirjallisuutta lukies-

sani vaikutelmaksi on jäänyt, että arkistojen, museoiden ja kirjastojen teoreettinen 

ajattelu ja tutkimus etenee kukin tarkentuen omalla tahollaan. Tämä on varmasti 

tarpeellista, koska kullakin alalla on omat erityispiirteensä ja ajankohtaiset ongel-

mansa. Onko kuitenkin olemassa vaara kulttuuriperintöalojen liiallisesta eriytymi-

sestä ja yhteisten päämäärien unohtumisesta? Jotkut tutkijat voisivat tarkastella 

kulttuuriperintöaloja enemmän yhdessä. Ajatukseni liittyy ajankohtaiseen viiteke-

hykseen. Esimerkiksi digitalisoituvaa tietoa pyritään saattamaan yhä enemmän 

yhteisille esitysfoorumeille.393 Onko vaarana, että myös nämä esitysfoorumit eriyty-

vät eivätkä löydä yhteisiä päämääriä, elleivät kulttuuriperintöalojen yhteiset tavoit-

teet ole tiedossa? Voidaan tietysti myös kysyä onko yhteisiä päämääriä olemassa, 

mitä ne ovat ja ovatko ne ylipäänsä tarpeellisia? Kysymykseni ovat tässäkin saman-

suuntaisia kuin mitä Isto Huvila (2014) on esittänyt. Huvila kysyy olisivatko tavoit-

teet yhteisiä vai erilaisia kulttuuriperintöalojen eri sektoreilla? 

5.7 Arvioita tutkimusprosessista 

Koska aiempaa aiheelleni läheistä professiotutkimusta on vähän, olen etsinyt näkö-

kulmaa laajalti kulttuuriperintöaloilta. Tämän laajan näkökulman kautta olen myös 

päätynyt pohtimaan Johanna Liljan (2001, 17) kirjastohistorian tutkimukselle anta-

maa kritiikkiä ja sen osumista omaan tutkimukseeni. Lilja kirjoittaa: 

"Läheinen kosketus aiheeseen tuo paljon sisäpiirin tietoa sekä auttaa ymmärtämään 
monia käsitteitä ja toimintoja, jotka tavalliselle historioitsijalle ovat vieraita. Sidon-
naisuus on kuitenkin myös ongelma. Tyypillistä on, että kirjastojen historia nähdään 

                                                   
392 Vrt. myös museokontekstissa käytettyä heritologia-käsitettä. Vilkuna 2003. 

393 Esimerkiksi Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK). 
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suurena kertomuksena vaatimattomasta alusta kohti nykyistä huipputekniikan ja 
maailmanlaajuisen verkottumisen aikakautta, jota kirjastot niin selkeästi itsekin ovat 
olleet luomassa - vieläpä huolimatta niukoista resursseista! (...) Tutkimuksen pitäisi 
kuitenkin rohkeasti tarkastella myös puutteita, erehdyksiä ja inhimillistä heikkoutta 
sekä niitä päämääriä, joita ei saavutettu." 

Tunnistan omasta työstäni samoja kriittistä ajattelua vaativia kohtia. Mietin useaan 

kertaan olisiko sittenkin ollut helpompaa ottaa tutkimuskohteeksi hieman etäisempi 

aihe. Tutkimuksen valmistuttua olen kuitenkin sitä mieltä, että läheisen tutkimus-

kohteen valinta onnistui, vaikka se vaatikin koko tutkimusprosessin ajan enemmän 

tai vähemmän tuskallista reflektiota. Tutkimuksen aikana on myös vahvistunut 

mielipide akateemisen, tutkimuskohteesta riippumattoman tutkimuksen tarpeelli-

suudesta. Molempia näkökulmia tarvitaan ja lisäksi vielä yhteistyötä näiden välillä. 

Ellei keskustelua akateemisen tutkimuksen ja tutkimuksen kohteena olevien laitos-

ten ja toimintojen välille synny, jäävät tutkimukset kertasuorituksiksi, jotka eivät 

suuresti edistä alan kehitystä. 

Myös Liljan toinen havainto kirjastohistorioista suurena kertomuksena vaatimat-

tomuudesta suuruuteen herätti pohtimaan tutkimuksen näkökulmia. Kerronko itse-

kin suuren kehityksen tarinaa kritiikittömästi? Aineistosta kuitenkin piirtyy kuva to-

dellisesta kehityksestä: kasvutarina pienestä suuremmaksi on totta. Kyseessä ei ole 

niinkään sankaritarina vaan sopeutumistarina, realistinen kuvaus tapahtuneesta, mu-

kautuminen toimintaympäristöön ja kaiken kaikkiaan suureen globaaliin muutok-

seen. 

Olenko saanut tutkimuksessani esille myös puutteita, erehdyksiä ja inhimillistä 

heikkoutta sekä päämääriä, joita ei saavutettu? Olen ainakin pyrkinyt tähän kerron-

nan realistisella analyysillä. Esiin on noussut negaatioita, sopeutumisen epävar-

muutta ja sitä, etteivät suunnitelmat aina toteudu sellaisenaan tai ainakaan kovin 

nopealla aikataululla. Muutokseen sopeutuminen vie aikaa. 

Loppujen lopuksi koen tutkimuskohteen valinnan onnistuneeksi. Elokuva-arkis-

to suhteellisen nuorena organisaationa on tarjonnut näkökulman arkistoalan muu-

tokseen ja nimenomaan niin, että olen vielä tavoittanut mukana olleiden inhimilliset 

kokemukset. Tällöin tutkimus ei jää pelkästään tutkijan luomaksi konstruktioksi, 

vaan antaa äänen muutoksessa mukana olleille.  
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7 Liitteet 

Liite 1: Haastattelutiedote 

    18.2.2003 

 

Hei! 

Suoritan elokuva-arkistossa tutkimushaastatteluja kevään 2003 aikana. Tutkimus on 

osa Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen laitoksella suoritettavia jatko-

opintoja. Tutkimuksen työnimenä on "Hankinta, kokoelmien hoito, luettelointi ja 

restaurointi Suomen elokuva-arkistossa - Tapaustutkimus arkistotyön muutoksista 

ja muutoksen kokemisesta". 

 

Pyydän haastateltavaksi: 

 Hankinnassa, kokoelmien hoidossa, luetteloinnissa ja restauroinnissa 
työskenteleviä 

 Tarvittaessa muissakin tehtävissä toimivia 

 Tarvittaessa myös henkilöitä, jotka ovat siirtyneet elokuva-arkistosta eläkkeelle 
tai muihin toimiin 

 Henkilöitä, jotka ovat työskennelleet elokuva-arkistossa yli kolme vuotta 

 

Haastattelun taustatiedot: 

 Työtehtävien luonnehdinta 

 Ikä a) alle 30 b) 30-39 c) 40-49 d) 50 vuotta tai yli 

 Tullut töihin elokuva-arkistoon a) 70-luvulla tai ennen b) 80-luvulla c) 90-
luvulla 

 

Haastattelukysymykset liittyvät: 

 Arkistotyön muuttumiseen ja muutoksen kokemiseen 
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 Erityisteemoihin, joita ovat arkistomassojen kasvu ja teknistyminen 

 Elokuva-arkiston historiaan (erityisesti valtiolliseen aikaan vuodesta 1979 
lähtien) 

Jokaisella on kokemuksia omasta työstään ja siten myös jotakin kerrottavaa asiasta. 

Esimerkiksi tapahtumien ajoitukseen liittyvistä yksityiskohdista sinun ei tarvitse 

kantaa huolta, sillä selvitän arkiston historiaa myös muiden tietolähteiden avulla 

(asiakirjat, lehtileikkeet ja muut dokumentit). Tärkeintä on kertoa oman työn muut-

tumisesta ja siihen liittyvistä kokemuksista. Kokemuksista kertomista helpottaa se, 

että oikeaa tai väärää vastausta ei ole olemassa: kaikki aidot kokemuksiin liittyvät 

vastaukset ovat oikeita! 

Arkistotyön muutoksia käsittelevään tutkimusraporttiin ei tule haastateltavien 

nimiä, henkilötietoja yms. Kysyn sinulta kuitenkin, saanko mainita nimesi listassa, 

jossa kiitän tutkimukseen osallistuneita. Keskustelen myös kanssasi erikseen, jos il-

menee tarvetta käyttää nimeäsi ns. historiaosuuden lähteissä. 

Haastattelutilanne voi olla aluksi jännittävä sekä haastateltavalle että haastat-

telijalle ja jotakin sanottavaa tai kysyttävää voi tulla mieleen vasta myöhemmin. Voit 

kuitenkin kertoa mieleen juolahtaneesta asiasta minulle myöhemminkin suullisesti 

tai kirjallisesti. Yhteystietoni ovat: (...) 

Otan sinuun henkilökohtaisesti yhteyttä työni edetessä, jotta voimme sopia 

haastatteluajan. Haastattelut ovat vapaaehtoisia, mutta toivon runsasta osallistu-

mista! 
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Liite 2: Haastattelulomake 

 

Haastattelun numero: 

Päivämäärä: 

Kasetin numero(t): 

Kesto: 

Nainen/Mies: 

 

TYÖTEHTÄVÄT 

a) hankinta 

b) kokoelmien ylläpito ja luettelointi 

c) luettelointijärjestelmän suunnittelu 

d) konservointi, restaurointi ja pelastekopiointi 

e) muu 

 

IKÄ 

a) alle 30 vuotta 

b) 30-39 

c) 40-49 

d) 50 vuotta tai yli 

 

TULLUT TÖIHIN ELOKUVA-ARKISTOON 

a) 70-luvulla tai ennen 

b) 80-luvulla 

c) 90-luvulla 

 

(LÄHTENYT POIS VUONNA_____) 

 

Saako mainita nimesi listassa, jossa kiitetään tutkimukseen osallistuneita? 

Erityisehtoja aineiston myöhemmälle käytölle:  
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Liite 3: Haastattelukysymysten runko 

 

     18.2.2003 

Työn muuttuminen: 

 

Kerro omasta työstäsi pääpiirteissään: Mitä alun perin tulit tekemään? 

Mitä teet nykyisin? 

Kuinka työ on muuttunut sinä aikana, kun olet sitä tehnyt? 

Onko sinulle tullut uusia työtehtäviä? 

Onko joitakin tehtäviä lakannut kokonaan? 

Oletko joutunut hankkimaan uutta ammattitaitoa työssä tapahtuneiden muutosten vuoksi? Kuvaile 
millaista? 

Mikä on pysynyt työssäsi ennallaan, muuttumattomana? 

Kuinka olet kokenut työn muuttumisen? 

 

Arkistojen määrällinen kasvu: 

 

Onko arkistomassojen kasvu vaikuttanut työhösi? Jos on, niin miten? 

Ovatko uudet materiaaliryhmät muuttaneet työtäsi? Jos on, niin miten? 

Mitä ongelmia suurista aineistomääristä ja uusista materiaaliryhmistä on aiheutunut? 

Onko arkistoaineistojen määrällisessä kasvussa jotakin hyvää tai mielenkiintoista? 

Kuinka olet kokenut arkistomassojen kasvun työssäsi? 

 

Atk ja muu teknistyminen: 

 

Kuvaile, kuinka atk:n tulo ja kehittyminen on muuttanut työtäsi? 

Mitä hyvää atk on tuonut työhösi? 

Mitä huonoa atk on tuonut työhösi? 

Mihin töihin atk ei ole vaikuttanut? 

Millaisia työtehtäviä et voi hoitaa atk:n avulla? 

Kuinka olet kokenut atk:n tulon? 

------ 



242 
 

Onko muu teknistyminen muuttanut työtäsi (esim. elokuvatekniikan alalla)? Jos on, niin miten? 

Kuinka olet kokenut muutokset? 

 

Toiminnan kokonaisluonne: 

 

Kuinka mielestäsi elokuva-arkiston toiminta kokonaisuudessaan on muuttunut sinä aikana, kun olet 
siellä työskennellyt? 

Osaatko määritellä elokuva-arkiston toiminnasta erilaisia kausia, jolloin jokin tietty asia on ollut 
erityisen “pinnalla” tai jopa hallinnut muita asioita? 

Tuleeko mieleesi jokin nykyinen asia tai ongelma, joka pitäisi ratkaista?  

Mitkä asiat olet kokenut erityisen hyvin toimiviksi elokuva-arkistossa? 
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Liite 4: Analyysirunko (2008) 

 

ARKISTOMASSAT 

Massat ja työn laatu 

Massoista johtuvat haitat 

Massoista johtuvat hyödyt 

Massat vs. vähyys 

Arvonmääritys 

Seulonta ja valinta 

Hankinta 

Talletukset 

Materiaalien erityispiirteet 

 

TEKNISTYMINEN 

Ensimmäisen polven tietojärjestelmä 

Toisen polven tietojärjestelmä 

Siirtymät uuteen järjestelmään 

Digitalisoituminen ja digitoinnin haasteet 

Luottamus ja epäluottamus tietojärjestelmiin 

Tietotekniikan hyvät puolet 

Tietotekniikan ongelmat ja huonot puolet 

Teknologiausko, realismi, kritiikki 

Muu tekniikka 

 

AMMATTIROOLI 

Identiteetti, taustaroolit 

Ammattimaistuminen ja erikoistuminen 

Selviytymisstrategiat 

Työurat 

Työn vaatimustaso 

Työn kokonaisluonne  
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TYÖTAVAT 

Manuaaliset työtavat 

Hiljainen ja kokemusperäinen tieto 

Työn oppiminen 

Työn muuttumattomuus 

Kommunikointitavat 

Työn priorisoinnit 

Perustyö 

Työn itsenäisyys 

Virhearviot työn tekemisessä 

 

MUUT 

Yleistä työn muuttumisen historiaa 

Organisaation kokonaisluonne 

Muutot, arkistosiirrot 

Tilat 

Säilytys vs. aineistojen käyttö 

Toiminnan suuntautuminen ulospäin 
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Liite 5: Analyysirunko (2014) 

 

ARKISTOMASSAT 

Massat ja työn laatu (S) 

Massoista johtuvat haitat ja hyödyt (S) 

Massat vs. vähyys (S) 

Seulonta ja valinta (S) 

Talletukset ja hankinta (S) 

Aineisto- ja tietotulvan vaikutus työhön (S) 

Kokemus arkistomassoista (K) 

 

TEKNISTYMINEN 

Ensimmäisen polven tietojärjestelmä (K, S) 

Toisen polven tietojärjestelmä (K, M/N) 

Siirtymät uuteen järjestelmään (K, M/N) 

Digitalisoituminen ja digitoinnin haasteet (S) 

Luottamus ja epäluottamus tietojärjestelmiin (K) 

Tietotekniikan hyvät puolet (K, S, M/N) 

Tietotekniikan ongelmat ja huonot puolet (K, M/N) 

Tietoteknisen kehityksen vaikutus työmenetelmiin (K, S) 

Manuaaliset työtavat (K, S) 

Kokemus teknistymisestä (S) 

 

PROFESSIO 

Ammatti-identiteetti (K, M/N) 

Taustaroolit (K, S) 

Asiantuntijuus (K, M/N) 

Selviytymisstrategiat (K, M/N) 

Hiljainen ja kokemusperäinen tieto (K, S) 

Työn priorisoinnit (K) 

Kokonaismuutos (K, S) 

Koulutus (K, S) 
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Työn oppiminen (K, S) 

Työurat (K, S) 

Rutiinityö (K) 

Työn muuttumattomuus (K, S) 

Kokemus profession muuttumisesta (K) 

 

MUUT 

Historialliset kaudet (K) 

Muutot (K, M/N) 

Tilat (K, S) 

Kommunikointitavat (K) 

Ajan ja paikan määritys (K) 

Säilytys vs. aineistojen käyttö (T) 

Konservointi (K) 

Negaatiot (K, M/N) 

Tulevaisuus (K, S) 

 

Jaottelut erillisiksi tiedostoiksi luokituksen sisällä: 

K = kaikki 

S = sukupolven mukaan jaoteltuna (1970-, 1980- ja 1990-luvulla työnsä aloittaneet) 

M/N = sukupuolen mukaan jaoteltuna 

T = työtehtävän mukaan jaoteltuna (kokoelmienhoito, konservaattorit, asiakaspalvelu) 


