
Arkisto on brändi, joka pysyy!

Liikearkistoyhdistys perustettiin vuonna 1960 kehittämäänyritysten sekäliike-

elämänyhdistystenja järjestöjen asiakirjahallintoa ja arkistonhoitoa. Samalla

yhdistys tekee tunnetuksiliikearkistojen merkitystä ja edustaa alan korkeinta

asiantuntemusta Suomessa.

TEKSTI: MIIA KOSONENJA OLLI ALM

YRITYKSILLÄ OLI HUOLIpait-

si yrityshistorian säilymisestä

yleisesti, myös yritysten oman

oikeusturvan toteutumisesta.

Uusiyhdistyssai heti innostuneen

vastaanoton.Sen perustavassa

kokouksessa Helsingin kauppa-
korkeakoululla oli mukana 37eri

yritystätai laitosta.
1960-luvulla esimerkiksi

Liikearkistopäivätolivatniinisoja

ja merkittäviä tapahtumia,että

lähes kaikkivaltakunnallisetja

maakunnalliset sanomalehdet

julkaisivat artikkeleita päivillä pi-
detyistä alustuksista. Yhdistyksen

toiminnassa oli mukana myösisoja
yritysjohtajia, kuten vuorineuvos

Reima Raita Suomen Sokeri Oy:stä.

Yritysjohtajille järjestettiin jopa

omia tutustumismatkoja. Sittem-

minyhdistyksen jäsenkunta on

muuttunut. Nykyisin koulutuksiin
ja Liikearkistopäiville osallistuu

johtajien sijasta lähinnä asiantuntijaportaan työnteki-

jöitä.

Mitä Liikearkistoyhdistys tekee?

Yhdistyksen kaksitärkeintä toimintamuotoa ovat
alustalähtienolleet koulutusja julkaisutoiminta.
Koulutustoimintaan on kuulunutasiakirjahallinnon

perus-ja jatkokurssit, teemapäivät,Liikearkistopäivät
sekä jonkin aikaa myös Asiakirjahallinnontutkin-

nonjärjestäminen. Julkaisupuolella näkyvin onollut
Liikearkisto-lehti, joka muutti vuonna 1994 nimek-

seen Faili.

Lisäksi Liikearkistoyhdistyksellä onjulkaisusarja,
jossa on vuosienvarrellajulkaistu moniajo klassik-
koasemansaaneitaasiakirjahallinnon oppikirjoja.
Niiden käytetyinosio onollutlopussasijaitseva
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Yleisö vakavana ensimmäisillä Liikearkistopäivillä 1962. Kuva:Liikearkistoyhdistys ry.

Säilytysaikasuositus, joka kertoo suositellut säilytys-

ajat ja niiden perusteetkullekinasiakirjatyypille ja
-ryhmälle.

Liikearkistoyhdistyksen parin ensimmäisen

vuosikymmenen aikana näkökulmaoli vahvasti pää-
tearkistolähtöinen.Keskityttiin siis yritysten omien

päätearkistojen tehokkaaseenhallintaan. 1980-lu-

vulta lähtien ns. records management”,eli aktiiviajan

asiakirjahallinto, on noussut pääteemaksi.

Yhdistyksensihteerinäyli kolme vuosikymmentä

työskennellyt Carl-Magnus Rooskertoo,että samoi-

hinaikoihinyleistynyt ATKjohtisiihen,että paperi-

asiakirjat jäivät arkistonhoitajien vahdittavaksi, kun

taas tietokoneetja sähköisetaineistotsiirtyivät nört-

tien vastuulle. Mutta myösyrityksiin vaikuttavatlait

ja asetuksetjäivät Liikearkistoyhdistyksen koulutetta-

vaksija sitä kautta Säilytysaikasuosituskin syntyi.



Jäsenistö vaihtuu,arkisto säilyy

Tällä hetkellä yhdistyksen jäsenmäärä on 159,joista

66 on yhteisöjäseniä. Muiden yhdistysten tavoin
Liikearkistoyhdistys pyrkii löytämäänuusia tapoja
aktivoida jäsenkuntaansaja kehittämäänuusiatoi-
mintamuotoja.Lisäksialalla on paljon vaihtuvuutta,
kuniso osa pitkäaikaisistajäsenistä onsiirtynyttai
siirtymässä eläkkeelle lähivuosina.

Myösyhdistyksen nimen muutoksesta on puhuttu

 

useita vuosia, muttasille ei ole nähty erityistä tar-

vetta. Toki nimiinja käsitteisiin liittyvistä assosi-

aatioista onoltavatietoinen. Kutenyliopistotutkija.

Pekka Henttonen taannoin huomauttiblogissaan

sarkastiseen sävyyn, ”arkistoterminologian on todettu
kaksoissokkotesteissä aiheuttavan suurina annoksina

uneliaisuutta,ajatusten harhailuaja keskittymisky-

vyn herpaantumista”(Asiakirjahallinnan reunamer-

kintöjä, 11.2.2018).
Samalla arkisto on brändi,jokaviittaa luotetta-

vaanpitkäaikaiseen säilyttämiseen. Tämätarve

ei digihurmionja isojen datamassojen keskellä ole
kadonnutmihinkään,eikäsitä kannatapikavoittojen

toivossa uhrata mediahuomionalttarille.

Tietosuoja-asetus ajankohtaistaa sähköisen
säilytyksen, eikä somekaan unohdu

Uskoaksemmeolennaisempaa onkindialogi: arkisto-
professioonsisältyvää erikoisosaamista kannattaa
tuoda vahvemminesiin myös arkistojen ulkopuoli-
sessa maailmassaja pyrkiä puolinjatoisin ylittämään

perinteisiä organisaatio- ja ammattirajoja. Esimerk-

kinätällaisesta vuoropuhelusta, Digitalia on ottanut

   
Rennompaa yleisöäLiikearkistopäivillä Mikkelissä 2015. Kuva:Elisa Savolainen/Elka.

tavoitteeksi saattaa saman pöydänääreenorgani-

saatioiden some-vastaavatja arkistoammattilaiset.

Liian harvayritys tai viranomainenonedes miettinyt

verkkosisältöjensäarkistointia.

Liikearkistoyhdistyksenosalta ensiavuksiriittää,

että sen hyväksitiedetty ja tunnettu nimiontiivis-

tettävissä myös some-yhteensopivaan muotoon- eikä

hashtagsekoittuisikiinalaiseen näyttelijäänja laula-

jaan Lay Zhangiin.
Entälähitulevaisuudessa? Huhtikuussa 2018

ilmestyy Liikearkistoyhdistyksen tuorejulkaisu
sähköisestäsäilyttämisestä. Säilyykö sähköinen,ja

kuinka kauan?Asia onerityisen
ajankohtainen uudentietosuoja-

asetuksen myötä. Seuraavat

Liikearkistopäivät ovat alkusyk-
systä Helsingissä. Toivotamme

tietojohtamisenasiantuntijat

lämpimästitervetulleiksi mu-

kaan!

KTTMiia Kosonentoimii projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikor-
keakoulussa, digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskus Digi-
taliassa. Hän on myöskokenuttietojohtamisentutkija, kouluttaja, sosiaalisen

median yhteisömanageri, Tohtoriverkostonluotsaaja ja avointenyhteisöjen

puolestapuhuja. Yhdistystoiminta on tullut tutuksi muun muassaTietojohtami-

nenry:ssäja Liikearkistoyhdistyksenviestintätoimikunnassa.

EMOlliAlm toimii tietopalvelu- ja kehittämispäällikkönä Suomen Elinkeinoelä-
mänKeskusarkistossa. Hänonaineistojenhallinnanja -käsittelyn sekätietopal-

velun vastuualueiden esimies sekä vastaa kehittämishankkeistaja projekteista.

Liikearkistoyhdistyksessä hän kuuluuhallitukseenja useisiin toimikuntiin, ja on

vakiokouluttaja yhdistyksen perus-ja jatkokursseilla.

LISÄTIETOA
wwwliikearkistoyhdistys fija Linkedin-ryhmä
https:/jwww.linkedin.com/groups/4281728
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