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1. Kansan Arkiston vuosi 2018

Merkityksekäs vuosi on takana. 
100 vuotta sisällissodasta on erityi-
nen juuri Kansan Arkistolle. Sota 
oli traumaattinen ja sen seurauk-
set heijastuivat pitkälle vasemmis-
tolaisten toimintaan. Sota ja vanki-
leirit veivät monen hengen tai ter-
veyden, ja sodan traumat heijas-
tuivat perheisiin ja sukuihin. Edes 
vainajien muistaminen ei ollut hä-
viäjille sallittua. Valkoisten voitos-
ta ja voitonparaateista tuli pitkäksi 
aikaa sitä hyväksyttyä historiaa ja 
sen tulkintaa. Häviäjien teloituk-
sista ja vankileireistä vaiettiin. Si-
sällissota jakoi Suomen ja myös sen 
työväenliikkeen.

Vuoden 1918 muistamisesta tuli 
keskeinen osa työväenliikkeen pe-
rinnettä, joka on heijastunut Kan-
san Arkiston keruisiin ja kokoel-
miin. Ja tekee sitä edelleen. Pappa 
oli punakaartilainen -keruu osoitti 
tarpeellisuutensa ja sen, että vai-
kenemisen taakkaa puretaan edel-
leen. Monelle sukunsa vaiheista 
kiinnostuneelle tulee täytenä yllä-
tyksenä, että omat sukulaiset olivat 
osa tuota historiaa, juuri niitä pu-
nakaartilaisia, jotka tarttuivat asei-
siin ja häviäjinä päätyivät joukko-
hautoihin tai vankileireille epäin-
himillisiin oloihin. Eikä ihme, 
koska monessa perheessä asiasta 
ei koskaan puhuttu. Osin varmas-

ti asiaan liittyvän raskaan häpeän, 
häviäjän häpeän, vuoksi. Häpeää ei 
saatu sanoitettua ja tätä on edelleen 
tarve avata ja etsiä sukulaisien tari-
noita arkistoista. Jatkoimme ”ylei-
sön pyynnöstä” punakaartilaiske-
ruuta keväälle 2019.

1918 aineistoja käytettiin toimin-
tavuoden aikana runsaasti. Kuvaa-
vaa on se, että kuvatilauksista yli 
50 prosenttia ja kuvatiedusteluista 
lähes joka toinen oli sisällissotaan 
liittyvä.Tutkijakäynnit lisääntyivät 
lähes sadalla ja aineistoja käytettiin 
monipuolisesti tutkimuksiin. Toi-
mivatpa ne lähteenä niin sarjaku-
vaan kuin lautapeliinkin. Lautapeli 
Veli veljeä vastaan ovat osoitus siitä, 
että historiallisesta lähdeaineistos-
ta on moneksi.  Seppo Aalto ”Kapi-
na tehtailla Kuusankoski 1918” kir-
jallaan palkittiin tietofinlandialla 
ja Kansan Arkiston tutkija Reetta 
Laitisen toimittama sarjakuva-al-
bumi ”Sisaret 1918” sai sarjakuva-
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finlandian. Molemmissa teoksissa 
lähdeluettelossa käytettiin yhtenä 
arkistolähteenä on Kansan Arkis-
ton aineistoja.
Erittäin onnistunut yhteistyöhan-
ke oli Sisällissota 1918 –Punaiset 
muistot, joka toteutettiin Yleisradi-
on, Työväen Arkiston ja Kansan Ar-
kiston yhteistyönä. Ylen Elävän ar-

kiston ja Yle Areenan 
palvelussa julkaistiin 

10 kappaletta Kan-
san Arkiston ja 10 
Työväen Arkis-
ton vuoden 1918 
muistelmahaas-
tatteluklippiä sekä 

valokuvia. Kansan 
Arkiston valikoituja 

äänitteitä oli palvelus-
sa lokakuussa 2018 (11.10.) 

kuunneltu 31 873 kertaa. 
Vuotta 1918 muisteltiin myös 

hautamuistomerkeillä eri puolil-
la Suomea. Kukkia ja kynttilöitä 
vietiin ahkerasti vakaumuksensa 
puolesta kuolleiden haudoille ja 
muistomerkeille. Arkisto osallis-
tui vuoden 2018 aikana muistoti-
laisuuksiin Santahaminassa, Suo-
menlinnassa, Lahden Hennalassa 
ja Tammisaaressa. Toukokuise-
na viikonloppuna Lahdessa Hen-
nala 1918 –muistoseminaarissa 
ja muistotilaisuudessa käsiteltiin 
aihetta useista eri näkökulmista. 
Hennalaan oli kutsuttu melkoinen 
joukko eri alojen asiantuntijoita 
selvittämään Hennalan 100 vuo-
den takaisia tapahtumia. Henna-
lassa kuolleiden ja joukkohautoi-
hin päätyneiden henkilöllisyydet 
ovat edelleen osin hämärän pei-
tossa. 100 vuotta vanhojen tapah-

tumien selvittämistä 
ja tutkimista jatketaan 
edelleen.

Vuonna 2018 ei ainoastaan 
muisteltu menneitä. Arkistossa va-
rauduttiin vuoden vaihteessa voi-
maan tulevaan tietosuojalakiin. Ar-
kistokentän aktiivisuus tuotti tulosta 
ja laista tuli lopulta arkistojen kan-
nalta odotettua parempi. Kansalli-
sen tietosuojalain mukaan myös ei-
lakisääteinen toiminta voi olla ylei-
sen edun mukaista arkistointia. Yk-
sityisarkistoissa käsittelemme tietoja 
yleisen edun mukaisia arkistointi-
tarkoituksia varten ja voimme ve-
dota tietosuojalain 32 §:n mukaisiin 
laajoihin poikkeusoikeuksiin. Ilman 
yleisen edun mukaista arkistointitul-
kintaa olisimme vain joutuneet ve-
toamaan historialliseen tutkimus-
tarkoitukseen poiketessamme rekis-
teröidyn oikeuksista. Yleisen edun 
mukaisessa arkistointitarkoituksessa 
poikkeamisoikeus on laajempi kuin 
tieteellistä ja historiallista tutkimus-
ta varten. Uuden lain myötä Kansan 
Arkistossa tietosuojaa käsiteltiin ja 
käsitellään edelleen aktiivisesti pala-
vereissa ja kokouksissa sekä arkisessa 
arkistotyössä päivittäin. 

Kansan Arkiston etämakasiinit 
muutettiin lokakuussa 2018. Muut-
to heijastui arkiston toimintaan ja 
työllisti henkilökuntaa puolen vuo-
den ajan. Tilaan tehtiin muutostöi-
tä sekä vuokranantajan että arkis-
ton toimesta. Hyllyurakka kilpailu-
tettiin ja tarjouskilpailun voitti Me-
talli Laaksonen, joka purki, siirsi ja 
asensi liukuhyllyt. Työpajankadun 
vanhat hyllyt hyödynnettiin mah-
dollisuuksien mukaan uusilla osil-
la täydentäen. Käyttöhyllymetrejä 
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Herttoniemen uusiin tiloihin saa-
tiin 4604,40 juoksumetriä. Muutto-
tarjouksista kokonaisedullisimman 
tarjouksen antanut Muuttohaukat 
hoiti aineiston siirron. Muutosta li-
sää tuonnempana.

Kansan Arkistoa ylläpitävän Yh-
teiskunnallisen Arkistosäätiön var-
sinaisen toiminnan kulut olivat 
vuonna 2018 825 033 euroa. Arkis-
ton tilikauden tulos oli 58 000 euroa 
alijäämäinen. Tappiollisen tuloksen 
taustalla olivat mm. alkuperäisen 
budjetin ylittäneet Ahaa-migraa-
tio-, vuokra-ja projektikulut. Tappio 
oli poikkeuksellinen ja ennakoima-
ton eikä tilanne ole pysyvä. 

Arkiston talous perustuu valtion-
apuun ja omarahoitukseen. Valtion-
apua saadaan enintään 80 prosenttia 
Kansallisarkiston hyväksymistä me-
noista. Vuonna 2018 valtionavustus 
oli 480 000 euroa. Lisäksi arkisto sai 
muuttoon 153 000 euron erityismää-
rärahan. Migraation kulut toiminta-

Arkisto osallistui useisiin muistotilaisuuksiin. Tie 
Tammisaareen 100-vuotismuistotapahtuma 9.6.2018. 
Kuvaaja: Pasi Pursiainen.

vuonna olivat reilut 36 000 euroa. 
Migraatioon saatiin 29 100 euron 
erillismääräraha. 

Säätiö on saanut arkistotoiminnan 
omarahoitusosuuden kattamiseen 
sekä erilaisiin projekteihin avustuk-
sia ja lahjoituksia seuraavilta järjes-
töiltä ja yhteisöiltä: säännöllisesti tu-
kea antavia järjestöjä ovat Kansan Si-
vistystyön Liitto ry, Kansan Uutiset, 
Parasta Lapsille ry, Rakennusliitto 
ry, Suomen Demokratian Pioneeri-
en Liitto ry, Suomen Elintarviketyö-
läisten Liitto SEL, Vasemmistonuoret 
ry ja Yrjö Sirolan Säätiö rs. Arkiston 
toimintaa tukivat lisäksi Kansan Ar-
kiston ystävät, OW ja Hertta Kuusi-
sen säätiö, Teuvan demokraattinen 
yhdistys sekä Birger Nylanderin Sää-
tiö. Päiväkummun Kannatusyhdistys 
lahjoitti Yhteiskunnalliselle Arkisto-
säätiölle asunto-osakkeen yhdistyk-
sen toiminnan lakkauttamisen yhtey-
dessä. Säätiö on vuokrannut kyseisen 
asunnon ulkopuoliselle vuokralaisel-
le. Arkisto sai taiteilija Niilo Jokisen 
testamenttilahjoituksen, jonka varat 
siirtyivät arkiston tilille vuoden 2019 
puolella. 
Kiitos kaikille arkistoa taloudellisesti 
tukeneille!

Helsingissä 28.3.2019

Marita Jalkanen 
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2. Työväenliikkeen ja kansalaisjärjestöjen 
keskusarkisto

Kansan Arkisto on vasemmistolai-
sen työväenliikkeen ja kansalaisjär-
jestöjen keskusarkisto, jonka tehtävä-
nä on oman vastuualueensa asiakir-
ja-aineiston kokoaminen, säilyttämi-
nen, järjestäminen ja luettelointi sekä 
aineiston tarjoaminen tutkijoille. 

Kansan Arkiston toiminta työvä-
enliikkeen, työväestön ja kansalais-
liikkeiden ja -toiminnan aineiston 
tallentajana on tärkeä osa kansalli-
sen tutkimuksen infrastruktuuria. 
Vuonna 1945 perustetulle arkistolle 
on muotoutunut oma toimialue, joka 
on viimeisten vuosikymmenten aika-
na laajentunut. Arkistoon kerätään 
sekä asemansa vakiinnuttaneiden 
työväen- ja kansalaisjärjestöjen arkis-
toja että valtakulttuurin ulkopuolel-
la toimivien liikkeiden ja yhteisöjen 
sekä erilaisten vähemmistöjen arkis-
toja. Arkisto tähtää laajan ja moni-
puolisen lähdeaineiston tallentami-
seen tältä kentältä. Kansan Arkisto 
antaa arkistonhoidollista neuvontaa 
ja koulutusta järjestöille ja yhteisöille 
sekä yksityishenkilöille. 

Aineistoa hankitaan valtakunnalli-
sella, maakunnallisella ja paikallisel-
la tasolla. Toiminnan piiriin kuuluvat 
sekä perinteiset paperiasiakirjat että 
kasvavassa määrin sähköiset asiakir-
jat ja monenlaiset erityisaineistot, ku-
ten valokuvat, julisteet ja äänitteet. 

Kansan Arkisto on toiminnassaan si-
toutunut yksityisarkistojen kansalli-
seen hankintapoliittiseen ohjelmaan.
Kansan Arkistoa ylläpitää Yhteis-
kunnallinen Arkistosäätiö. Arkisto 
saa toimintamenoihinsa lakisääteis-
tä valtionapua.
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3. Kokoelmien kartunta

Kansan Arkiston kokoelmat kart-
tuvat järjestöjen ja yksityisten hen-
kilöiden luovutusten kautta. Kerto-
musvuoden kokonaiskartunta oli 
56,5 hyllymetriä. Arkistoluovutuksia 
saatiin 99 ja valokuvaluovutuksia 38 
kappaletta. 

Arkiston kokoelmien määrä on yh-
teensä 4230,4 hm. Kokoelmissa on 3 
601 hyllymetriä asiakirja-aineistoa, 
11 195 kappaletta ääni- ja kuvatal-
lenteita, 1 339 709 valokuvaa ja 7 618 
julistetta sekä 242,5 hyllymetriä kir-
jallisuutta. Kokoelmien yhteenveto 
esitetään liitteissä 1 ja 2. 

Aineiston vastaanotto

Asiakirja-aineistoa vastaanotettiin 
yhteensä 54,2 hm. Järjestöarkistoi-
hin ja lehtien arkistoihin saatiin uu-

sia arkistonmuodostajia 35 kappalet-
ta. Järjestöarkistoja, mukaan lukien 
lehtien arkistot, oli vuoden lopussa 
yhteensä 7 510 kappaletta. Luettelo 
uusista arkistonmuodostajista esite-
tään liitteessä 3.

Henkilöarkistoja oli vuoden lopus-
sa yhteensä 484 kappaletta. Henkilö-
arkistoja luovutettiin 11,7 hm. Luo-
vutuksia tuli jo kokoelmissa oleviin 
19 henkilöarkistoon ja uusia henki-
löarkistoja saatiin 6 kappaletta. Raoul 
Palmgrenin henkilöarkisto täydentyi 
kahdella kansiolla kun Työväen Ar-
kisto Petri Tanskasen johdolla luovut-

ti kaksi Palmgrenin lapsuuden ja 
nuoruuden päiväkirjamuistel-
maa. Kaksi hienoa sidosta, jois-
sa on tekstien lisäksi Palmgrenin 
piirroksia ja valokuvia. 

Turusta luovutettiin toimin-
tavuoden aikana Kansan Arksi-
toon runsaasti aineistoja. Turus-
ta tuotiin SKDL:n, Vasemmis-
toliiton ja Vasemmistonuorten 
Varsinais-Suomen piirijärjestö-
jen arkistoja. Luovutuksen mu-
kana saatiin myös yhdistysten 
ja kunnallisjärjestöjen arkistoja. 
Turun Maailmankauppayhdis-

tys – Åbo Världsbutikförening luo-
vuttama arkisto vuosilta 1981 – 2015 
sisältää pöytäkirjat, vuosikertomuk-
set, toimintasuunnitelmat, tilinpää-
tökset, kirjeenvaihdon jne. Yhdistys 
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on jätetty lepäämään.  Rauhankasvatu-
sinstituutin luovuttama arkisto sisältää 
pöytäkirjat, toimintakertomukset, toi-
mintasuunnitelmat, talousasiat, kehi-
tysyhteis- ja rauhankasvatushankkeet, 
seminaari-, kurssi-, koulutus- ja ope-
tusaineistot. 

Elämäntapaliitto luovutti Asunnot-
tomien yö -kansalaisliikkeen aineiston. 
Aineisto sisältää kirjeitä, painatteita, 
muistioita, tiedotteita ja raportteja vuo-
silta 1989 – 2010.

Keruut

Vuonna 2018 arkisto järjesti muisto-
vuoden tiimoilta keruun ”Pappa oli pu-
nakaartilainen ”.  Keruun painopistee-
nä olivat perheiden ja yhteisöjen muis-
tot vuodesta 1918.  Minkälaisia tarinoi-
ta suvussa liikkui? Onko vuoden 1918 
tapahtumista keskusteltu perheessä vai 
onko se ollut tabu? Mitä lapsille, las-
tenlapsille ja lastenlastenlapsille on 
kerrottu?  Keruuaika oli 1.12.2017 – 
31.12.2018, aikaa kuitenkin jatkettiin 
kevääseen 2019 asti. Keruuseen on tä-
hän mennessä osallistunut 23 kirjoitta-
jaa. Muistelmien lisäksi arkistoon saa-
tiin valokuvia ja runokirja.

Syyskuun alussa arkisto käynnisti 
yhteistyössä tutkija, FT Arja Turusen 
kanssa Yhdistys 9 -keruun. Kansan 
Arkistossa on yhdistyksen arkisto, jota 
muistitiedolla pyritään monipuolista-
maan. Yhdistys 9 oli 1960-luvun lo-
pulla toiminut yhden asian liike, joka 
ajoi sukupuolten tasa-arvoa. Yhdistyk-
sen tavoitteena oli abortin ja raskau-
den ehkäisyn salliminen, lasten kun-
nallisen päivähoidon järjestäminen, äi-
tiysloman pidentäminen sekä isyys- ja 
vanhempainloman käyttöönotto. Yh-
distys vastusti kaksinaismoralismia ja 

perinteisiä sukupuolirooleja. Myös tätä 
keruuta jatkettiin kevääseen 2019. 

Taidekokoelma

Kauko Aaltonen lahjoitti toukokuussa 
2018 Kansan Arkistolle 17 Tapio Ta-
piovaaran (1908 – 1982) taideteosta. 
Lahjoitus nimettiin hänen mukaan-
sa ja se liitettiin arkiston taidekokoel-
maan niin, että kokonaisuus säilyy 
eheänä. Aaltosen kokoelma käsittää 
grafiikkaa, piirustuksia, öljypastelli-
töitä ja öljymaalauksen. Arkiston tai-
dekokoelmasta löytyy ennestään 118 
Tapiovaaran luetteloitua teosta. Tä-
män lisäksi Tapiovaaran laajassa hen-
kilöarkistossa (112 kansiota) on asia-
kirjojen lisäksi runsaasti kuvitusten, 
kirjankansien, julisteiden, lavastusten 
jne. luonnoksia ja suunnitelmia. Aal-
tosen lahjoitus täydentää merkittäväl-
lä tavalla Tapiovaaran arkistokokonai-
suutta. Aaltosen kokoelma on esillä 
arkiston tiloissa; ala-aulassa, yläau-
lassa ja kokoushuoneessa.

Kauko Aaltonen lahjoitti arkistolle 17 Tapio 
Tapiovaaran teosta. Kari Määttänen vastaan-
ottamassa. Kuvaaja: Marita Jalkanen.
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Järjestäminen ja kuvailu 

Toimintavuoden 2018 aikana järjes-
tettiin ja kuvailtiin 79 hyllymetriä 
asiakirjoja. Järjestöarkistoja mukaan 
lukien lehtien arkistot järjestettiin 67 
hm ja henkilöarkistoja järjestettiin 12 
hyllymetriä. Järjestämistyön ja seu-
lonnan tuloksena aineistot supistui-
vat 35 hyllymetriä. Kaikkiaan uusia 
tai päivitettyjä arkistoluetteloita teh-
tiin 203 arkistomuodostajasta.  

Kemiin ja Ouluun edellisvuonna 
suunnatun keruumatkan tuloksena 
saapuneet arkistot (12 hm) järjestet-
tiin ja luetteloitiin tietokantaan. Jär-
jestelytyön kohteena olivat Raken-
nusliiton Oulun ja Lapin aluetoimis-
tojen luovuttamat osastojen ja alue-

4. Kokoelmien hallinta

toimiston arkistot. 
Oulun järjestötalon ja 
Kemin Vasemmistoliiton 
luovutukset käsittivät 20 ar-
kistomuodostajan arkistot Oulun ja 
Kemin alueelta.  

Varsinais-Suomesta saapunut luo-
vutus, 25 eri arkistonmuodostajan (7 
hm) arkistot, järjestettiin ja luetteloi-
tiin. PAM Porin ympäristön kiinteis-
tötyöntekijät luovuttama arkisto sekä 
lopetettujen ammattiosastojen arkis-
tot järjestettiin. Samoin järjestettiin 
Elämäntapaliiton luovuttama Asun-
nottomien yö –kansalaisliikkeen ar-
kisto, Jyväskylän Musiikinharrastaji-
en arkisto (Tapiola -kuoro). Näiden 
lisäksi järjestettiin lukuisia muita ku-
luneen vuoden aikana luovutettuja 
arkistoja mm. Himangalta, Joensuus-
ta ja Kiuruvedeltä saapuneet arkistot.

Vuoden aikana saatiin päätökseen 
Kansan Sivistystyön Liiton, KSL:n 
opintojärjestöjen ja piirijärjestöjen 
arkistojen järjestämistyö. Arkisto-
luettelot valmistuivat myös SKP:n 
ammattiyhdistyspoliittisen jaoston 
ja kansainvälisen osaston arkistoista. 
Elina Saaren luovutukset (yhteensä 
276 kansiota) vuosilta 2016 – 2018 
järjestettiin ja luetteloitiin. Suurin 
osa aineistosta kuului Elina Saaren 
henkilöarkistoon. Elävä Kilta ja Kil-
lan Help -yhdistysten asiakirjat jär-
jestettiin omiksi arkistonmuodos-
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tajikseen. Kerava-
laisten kansande-
mokraattisten jär-
jestöjen asiakirjat 

liitettiin osaksi ky-
seisten järjestöjen ar-

kistoja. Saaren henki-
löarkisto sisältää aineistoja 

muun muassa Keravan paikallispoli-
tiikasta ja kirjastotyöstä sekä asukas-, 
ay-, solidaarisuus- ja naistoiminnas-
ta. Arkistoon kuuluu myös kirjeen-
vaihtoa, muistiinpanoja, valokuvia ja 
leikkeitä. Sarja omaisten aineistot si-
sältää esimerkiksi Kari Saaren aseis-
takieltäytymiseen ja elokuvakerho-
toimintaan liittyviä asiakirjoja. 

Eeva Ahosen ja hänen tyttärensä 
Ulla Seudun henkilöarkistot järjes-
tettiin. Ahosen arkisto sisältää esi-
merkiksi muistelmat ja muita kir-
joituksia sekä opiskeluun, puolue-
toimintaan ja naistyöhön liittyviä 
asiakirjoja. Seudun arkisto koos-
tuu lähinnä päiväkirjoista ja kir-
jeenvaihdosta. Yleisradion luovut-
tama toimittaja Pentti Kemppaisen 
Neuvostoliitto–aiheinen leikeko-
koelma järjestettiin ja luetteloitiin. 
Leikekokoelma sisältää leikkeiden 
ohella muistiinpanoja, käsikirjoi-
tuksia ja kirjasia (2,6 hm).  Pentti 
Kemppainen teki mm. Näin Naa-
purissa –ohjelmaa. Vuoden aikana 
järjestettiin seitsemän uutta hen-
kilöarkistoa ja 10 henkilöarkistoon 
tulleet lisäluovutukset.

Tiedonhallinta

Arkistotietokannassa oli vuoden 
2018 lopussa 7 694 arkistoluetteloa 
ja 240 inventointiluetteloa. Tieto-
kannassa on myös perustiedot 274 

arkistosta, joita ei ole järjestetty tai 
joiden luetteloa ei ole viety tieto-
kantaan.  Arkistoaineistohyllymet-
reistä on luetteloitu tietokantaan 76 
prosenttia. Hakuja voi tehdä arkis-
ton nimen, toimialan, kotipaikan ja 
rajavuosien mukaan. Henkilöhaku-
ja voi tehdä erillisessä henkilötieto-
kannassa, joka on käytettävissä ar-
kiston sisäverkossa. Siitä löytyvät 
viitetiedot eri arkistokokonaisuuk-
sissa (henkilöarkistot, muistelmat, 
biograficakokoelmat, erikoiskoko-
elmat) olevista henkilöhistorialli-
sista aineistoista. Tässä tietokan-
nassa oli kertomusvuoden lopussa 
4 520 nimeä.

Ääni- ja kuvatallennekokoelma 
koostuu työväen muistitietoa ja pe-
rinnettä sisältävistä haastatteluista 
ja muistelmista, kokouksien ja ti-
laisuuksien äänitteistä, äänilevyis-
tä ja videonauhoista. Vuonna 2018 
äänitetietokantaan saatiin 67 ääni-
tettä ja luetteloitiin tiedot 154 ää-
nitteestä.

Kirjaston kokonaismäärä on 
14 782 nidettä, yhteensä 242,5 hyl-
lymetriä. Käsikirjasto karttui vuo-
den 2018 aikana noin puolella hyl-
lymetrillä. Käsikirjasto koostuu 
pääasiassa asiakirjakokoelmien tut-
kimusta tukevasta kirjallisuudesta. 
Aihepiireinä ovat poliittinen his-
toria, sosiaali- ja kulttuurihistoria, 
työväenliike, henkilöhistoria, tai-
teet ja kaunokirjallisuus. Käsikir-
jaston kartuntavuosilta 1945 – 1996 
on tutkijoiden käytettävissä vanha 
manuaalinen kirjastokortisto. Vuo-
desta 1997 alkaen käsikirjaston tie-
dot löytyvät Akseli-tietokannasta. 
Viitetiedot löytyvät myös Arjenhis-
toria-portaalin kautta internetistä. 
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AHAA

Kansan Arkiston tietokantauudis-
tus oli toimintakertomusvuonna 
edelleen käynnissä. Arkiston van-
hentunut arkistotietokanta Pla-
neetta tullaan korvaamaan Kan-
sallisarkiston johdolla toteutetta-
valla Ahaa-hakemistopalvelulla. 
Tätä kautta arkiston tekstiasiakir-
jojen kuvailutietoja pystytään tar-
joamaan internetissä muistiperin-
töorganisaatioiden yhteisen Finna-
palvelun kautta. Arkiston esine- ja 
valokuvat ovat olleet selattavissa 
Finnan kautta jo muutaman vuo-
den ajan. 

Vanhan arkistotietokannan mig-
rointi on haasteellista, koska Ahaan 
myötä otetaan käyttöön uudet ku-
vailusäännöt ja -käytännöt. Myös 
Ahaan rakenne on tyystin erilai-
nen vanhaan Planeettaan nähden. 
Konkreettiset migraatiotoimen-
piteet aloitettiin IT-palveluyhtiö 
Cloud 1:n kanssa toimintavuoden 
syksyllä.  Ahaa-arkistot saivat mi-
graatioon opetus-ja kulttuurimi-
nisteriöltä erillismäärärahan, josta 
Kansan Arkiston osuus oli 29 100 
euroa. Kansan Arkiston osalta mi-

graation kulut toimintavuonna oli-
vat reilut 36 000 euroa.

Ahaan kautta tuotetaan aino-
astaan aineistojen metatiedot 
Finnaan. Tilannetta mutkistaa sekä 
metatiedon että digitaalisen arkis-
toaineiston osalta uusi tietosuojala-
ki.  Okm asetti uudistetun työryh-
män ratkaisemaan näyttö- ja käyt-
törajoitetun aineiston saatavuutta 
Finna-ympäristössä. Ratkaisua di-
gitaalisen arkistoaineiston jakeluun 
ja vastaanottoon ryhdyttiin suun-
nittelemaan yhdessä SKS:n, Mu-
siikkiarkiston ja Svenska Centra-
larkivetin kanssa. 

Pia Pursiainen on osallistunut lu-
ettelointisääntöjen laadintaan sekä 
palvelu- ja migraatiotyöryhmi-
en toimintaan ja Marita Jalkanen 
Ahaa-ohjausryhmän toimintaan. 
Arkiston työntekijät osallistuivat 
Ahaa-palveluryhmän järjestämään 
koulutukseen. Kolmessa eri työpa-
jassa käytiin läpi Ahaan toiminnal-
lisuuksia perusteista hyväksymis-
prosessiin.

Kansan Arkiston tutkijat osallistuivat 
kolmeen Ahaa-koulutustilaisuuteen. 
Pia Pursiainen, Janne Kuusisto ja Kari 
Määttänen Ahaa-työpajassa SKS:ssä. 
Kuvaaja: Marita Jalkanen.
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Kertomusvuonna arkistoon tilastoi-
tiin 1208 tutkijakäyntiä.  Edellisvuo-
teen verrattuna tutkijakäynnit lisään-
tyivät hieman. Kävijöistä tieteellisen 
tutkimuksen tai sukututkimuksen 
tekijöitä oli 305. Suurimpaan kävi-
järyhmään ”muu tutkimus”,  903 kä-
vijää, sisältyy paikan päällä käyneet 
aineistojen tiedustelijat (nämä eivät 
aina välttämättä johtaneet aineiston-
tilauksiin), aineistojen luovuttajat, ei-
akateemiset tutkijat, toimittajat, kir-
jailijat, eri taideproduktioiden suun-
nittelijat, arkiston esittelyt ryhmille ja 
Kansan Arkiston ystävien tilaisuuk-
sissa käyneet vieraat. 

Kansan Arkiston asiakirjakokoel-
mat, käsikirjasto ja kuva-arkisto ovat 
tutkijoiden ja muiden tarvitsijoiden 
käytettävissä arkiston tutkijasalissa. 
Muita arkiston palvelumuotoja ovat 
kaukolainaus ja jäljennepalvelu sekä 
puhelimitse, sähköpostitse ja inter-
netin kautta tapahtuva tietopalvelu. 
Tutkijapalvelutilasto esitetään liit-
teessä 5. 

5. Kokoelmien käyttö ja tutkijapalvelu

   1A Vanhan työväenliikkeen järjestöt
   1B Suomen Kommunistinen Puolue
   1C 1920- ja 1930-lukujen 
   vasemmistolaiset järjestöt
   1D Kansandemokraattiset järjestöt, 
   Vasemmistoliitto
   1E Ammatilliset järjestöt
   1F Muut järjestöt
   2 Työväenlehtien ja kirjapainojen arkistot
   3 Erikoiskokoelmat
   4 Jäljenne- ja lehtileikekokoelmat
   5 Henkilöarkistot
   6 Muistelmat
   7 Biograficakokoelmat
   8 Ääni- ja kuvatallenteet
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joka oli hieman vähemmän 
kuin edellisenä vuonna. 
Valokuvavedoksia oli näistä 
85 yksikköä. Valokuvia 
selataan tutkijasalitilauksiin 
verrattuna enemmän 
sähköisessä muodossa, joko 
arkiston tiloissa tai internetin 
kautta.

Arkistoaineistosta toi-
mitettiin yhteensä 9 kau-
kolainatilausta tutkijoille 
maakunta-arkistoihin sekä 
pitempiaikaisia asiakirjalai-
noja arkistoaineiston luo-
vuttajille historiankirjoitusta varten. 
Kansan Arkiston aineistoa on ollut 
näyttelyissä lainassa mm. Työväen-
museo Werstaalla, Lenin-museossa 
ja Museu d›Art Contemporani de 
Barcelona’ssa (MACBA). 

 Arkistoaineistoon kohdistuvat 
tiedonhaut työllistivät arkiston tut-
kijapalvelua. Valtaosa tiedonvälityk-
sestä tapahtuu nykyään sähköpostit-
se. Asiakirjoja koskeviin tiedonha-
kupyyntöihin annettiin selvityksiä 
puhelimitse 142 ja sähköpostitse ja 
kirjeitse 268 kappaletta. Kuva-arkis-
toon osoitettuja valokuvakokoelmia 
koskevia tiedonhakupyyntöjä oli 450 
kappaletta.

Kansan Arkiston ”virtuaalinen 
käyttö” oli runsasta. Verkon kautta 
tapahtuvan aineiston käytöstä ei ole 
saatavissa tilastoja, mutta vuonna 
2018 arkiston sivuilla vieraili keski-
määrin (330) kävijää päivässä. Kan-
san Arkiston kotisivut ovat osoittees-
sa http://www.kansanarkisto.fi. 

Aimo Ruusunen perehdytti Kansan Arkiston työntekijöitä ja muita 
kiinnostuneita Venäjän sähköisiin historiallisiin henkilöhakemistoihin.
Kuvaaja: Pia Pursiainen.
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Kuva-arkiston kokoelmat koostu-
vat työväenliikkeen, kansalaisjär-
jestöjen ja työväestön historiaan 
liittyvästä kuva-aineistosta, jota 
on karttunut vuodesta 1945 lähti-
en. Vanhimmat yksittäiset kuvat 
ovat 1800-luvun lopulta. Kuva-
arkisto on muotoutunut suurelta 
osin eri työväenlehtien kuva-ar-
kistoista tai niiden osista. Koko-
elmat sisältävät valokuvaaja Yrjö 
Lintusen huomattavan negatiivi-
kokoelman. 

Kansan Arkiston kuva-arkiston 
laajimman kokonaisuuden muo-
dostavat valokuvat, joita on yli 
1,3 miljoonaa kappaletta. Kuva-
aineiston kartunta tapahtuu pää-
asiassa lahjoitusten kautta. Vuon-
na 2018 kuvaluovutuksia saatiin 
38 kpl. Kuvia luovutettiin 17 555 
kpl, josta analogista kuva-aineis-
toa oli 2,5 hyllymetriä ja sähköis-
tä 43,8 Gt. Valokuvia saadaan vie-
lä perinteisesti vedoksina, mutta 
yhä useampi kuvaluovutus tulee 
digitaalisena. Arkiston oma ku-
vaustoiminta on kokonaan digi-
taalista. 

Akseli ja Arjenhistoria

Kuva-arkiston työkaluna toimii 
internet-pohjainen tietokantajär-
jestelmä. Yhteistyössä mm. Työ-
väen Arkiston ja Työväenmuseo 

Werstaan kanssa toteutettu järjes-
telmä rakentuu kahdesta osasta: 
• organisaatiokohtaisena,sisäisen
ä luettelointi- ja tiedonhakuväli-
neenä toimivasta Akseli-tietokan-
nasta, jossa kukin organisaatio nä-
kee vain omat kokoelmansa. 
• internetissä selailtavasta Arjen-
historia-verkkoportaalista (www.
arjenhistoria.fi), jossa näkyvät 
kaikkien mukanaolijoiden kuvat 
ja esineet kuvailutietoineen. Ku-
vien ja esineiden tai niiden ku-
vailutietojen näyttämistä inter-
netissä rajaa tietosuoja-asetus ja 
tekijänoikeuslaki. Tiedonhaku on 
mahdollista yhdestä organisaati-
osta kerrallaan tai samanaikaisesti 
kaikista organisaatioista. Yhteisen 
haun toimintoa tukee mm. yhden-
mukaistettu asiasanoitus. Arjen-
historia-portaali tarjoaa mahdol-
lisuuden kuvien tilaamiseen ver-
kon kautta. Lisäksi käyttäjä voi lä-
hettää palveluun omia komment-
tejaan sekä tietojaan kuvista. Ar-

6. Kuva-arkisto 
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jenhistorian sisältö on selattavissa 
internetissä myös Finna-palvelun 
kautta (www.finna.fi).
Osa Arjenhistorian kuvista on di-
gitaalisesti vesileimattu väärin-
käytösten estämiseksi. Vesileimas-
ta käy ilmi lähdeorganisaatio, josta 
kuvan voi tilata. Vesileiman käyt-
täminen on herättänyt runsaasti 
keskustelua erityisesti Finna-ym-
päristössä, jossa on yhä enemmän 
siirrytty painottamaan vapaasti 
verkosta saatavilla olevia aineisto-
ja. Kansan Arkistossakin on vesi-
leimat poistettu tietyiltä kuvilta ja 
siirrytty CC-lisenssien käyttöön. 
Huomioitava on kuitenkin joiden-
kin ammattivalokuvaajien toiveet 
vesileiman olemassaolosta. Arjen-
historia sisältää yli 34 000 Kansan 
Arkiston kuva- ja esinetietuetta. 
Arjenhistoria-kokoelmaportaalin 
kävijämäärä nousi kolmanneksella 
ja kuukaudessa oli keskimäärin yli 
60 000 kävijää. 

Toimintakertomusvuonna on 
kuvatietokannan uudistustyötä 
edelleen jatkettu yhdessä ohjel-

mistotuotan-
toyhtiö Use-
rixin kanssa. 
eKuvasta Col-
lecteksi muuttu-
vassa tietokannassa 
parannetaan hakutoimin-
toja, siirrytään yhä enem-
män yhteisten sanastojen 
ja ontologioiden käyttöön 
sekä parannetaan tieto-
kannan yleistä käytettä-
vyyttä mm. tekemällä täy-

tettävistä kuvailulomakkeis-
ta joustavampia käyttää.

Toimintakertomusvuon-
na kuva-arkistossa digitoitiin mm. 
SKDL:n, Suomen Demokratian 
Pioneerien Liiton sekä ammattiyh-
distysten valokuvia. Kansan Arkis-
tossa Akseli-kuvatietokantaan lu-
etteloitiin 5044 objektia ja vuoden 
päättyessä Akselissa oli valokuvia 
47 341 ja esineitä (esim. julisteita 
ja rintamerkkejä) 4 380 kpl.

Kaikki Akseli-tietokannan kuvat 
ovat vapaasti selattavissa arkiston 
tiloissa. Arjenhistorian kautta näis-
tä valtaosaa voi selata internetissä.

Kuva-arkistosta tehtiin vuoden 
2018 kuluessa 450 tiedustelua ja 
tilattiin yhteensä 1 314 kuvaa. Tie-
dustelujen määrä on 10 vuodessa 
moninkertaistunut: vuonna 2008 
kuvatiedusteluja tehtiin 147 kpl. 
Vuoden 2018 kuvatiedusteluista 
samoin kuin varsinaisista tilauksis-
ta lähes puolet koski vuoden 1918 
kuvia.  Arkiston kuvia oli esillä 
useissa vuoden 1918 tapahtumiin 
liittyvissä museonäyttelyissä ja ta-
pahtumissa ympäri Suomea ja lu-
kuisia aiheeseen liittyviä julkaisuja 
kuvitettiin arkiston kuvilla. Kaik-

Kansan Arkiston ja Työväen Arkiston yhteistä Suomenlinna 1918 –
näyttelyä pystyttämässä Pia Pursiainen ja Minna Sannikka. Näyttelyn 
kuvat ovat nähtävissä myös osoitteessa www.tyovaenliike.fi. 
Kuvaaja Jani Kaunismäki.
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ki arkiston 1918-kuvat on digitoitu 
ja ne ovat katseltavissa sekä Arjen-
historian että Finnan kautta. Tunnis-
tettujen punakaartilaisten ja muiden 
1918 tapahtumiin liittyvien henkilöi-
den nimitietoja on alettu avata. Näin 
mahdollistuu tiedonhaku henkilön 
nimellä. 

Julistekokoelmassa on 7802 julis-
tetta. Luetteloidut julisteet ovat asi-
akkaiden käytettävissä Arjenhistoria 
ja Finna-verkkopalveluissa. Kokoel-
ma karttui 184 julisteella. Työväen-
perinteen kuvaprojekti keskittyi ju-
listeiden metatietoihin. Akseli-tieto-
kantaan vietiin 131 julisteen tiedot.
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7. Arkistotoimen neuvonta, ohjaus ja koulutus

Kansan Arkisto neuvoo ja opastaa 
järjestöjä niiden arkistotoimen hoi-
tamisessa. Neuvonnan ja ohjauksen 
myötä varmistetaan aineiston säily-
vyys. Neuvonnan myötä aineistoista 
saadaan paremmin hallittavia ja hel-
potetaan päätearkistoon luovuttami-
sen prosessia. Vuonna 2018 tehtiin 
ohjaavaa kenttätyötä useiden järjes-
töjen parissa. mm. Kallion-Vallillan 
Eläkeläisten ja Myllypuron Eläke-
läisten kanssa sekä Vasemmistoliiton 
kanssa vasemmistoristeilyllä.

Arkiston tehtäviin kuuluu lisäksi 
opiskelijoiden ja tutkijoiden ohjaus ja 
neuvonta sekä esitelmien pito arkis-
toalan seminaareissa historia- ja pe-
rinnetieteiden kurssilaisille ja muille 
perinteentallennuksesta kiinnostu-
neille. Vuonna 2018 arkistossa kävi 
kolme opiskelijaryhmää. Arkiston 
toimintaa esiteltiin lisäksi sukututki-
jaryhmälle.

Tutkija Reetta Laitinen oli 11.3. 
alustamassa Suku 2018-tapahtumas-
sa Tampereella aiheesta punamuistel-
mia ja muuta aineistoa Kansan Arkis-
tossa. Aiheesta julkaistiin myös Ree-
tan artikkeli Genoksessa 4/2018.
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Arkistoyhteistyö

Arkistojen yhteistyöverkosto

KDK-arkistosektoriyhteistyötä 
jatkamaan koottiin laajempi va-
paamuotoinen arkistojen yhteis-
työverkosto, jonka tehtäväksi mää-
riteltiin toimiminen arkistojen vä-
lisenä yhteistyö- ja keskustelufoo-
rumina yhteistyössä arkistolaitok-
sen organisoimien ryhmien kans-
sa. Verkoston puheenjohtajana 
toimi Juha Henriksson. Verkoston 
tapaamisissa käsiteltiin mm. tieto-
suoja-asetusta arkistoinnin näkö-
kulmasta sekä arkistojen sähköi-
sen aineiston vastaanottoa. Kes-
kusteluissa todettiin myös arkis-
tojen näkökulman lobbaamisen ja 
muun tiedottamisen tarpeellisuus 
sekä keskusteltiin syntysähköisten 
ja digitoitujen aineistojen hallin-
nasta ja vastaanotosta. 

Tietosuoja-asetus – yhteisen 
ohjeistuksen ja linjauksen teke-
minen arkistoille oli tapaamisissa 
keskeisesti mukana: miten asetus 
ja laki tulevat muuttamaan toimin-
takäytänteitä eri arkistoissa, mil-
laista yhteistyötä voisimme asi-
an hyväksi tehdä ja pystyisimme-
kö esimerkiksi laatimaan yhteisiä 
käytännesääntöjä, jotka auttaisivat 
pohtimaan, miten henkilötietoja 

8. Yhteistyö

sisältäviä aineistoja käsitellään ja 
saatetaan käytettäviksi erilaisissa 
tilanteissa.
Yksityisarkistojen 
neuvottelukunta

Kansallisarkiston yhteyteen pe-
rustettiin yksityisarkistojen neu-
vottelukunta, jonka tehtävänä on 
edistää yksityisiin asiakirjoihin ja 
niihin sisältyviin tietoihin kohdis-
tuvan arkistotoiminnan koordi-
nointia ja yhteistyötä. Neuvottelu-
kunnan jäsenet nimittää ja toimi-
kaudesta päättää opetus- ja kult-
tuuriministeriö. Marita Jalkanen, 
Lena Karhu ja Arto Alajoutsijärvi 
nimettiin neuvottelukuntaan Yk-
sityiset keskusarkistot ry:n edus-
tajiksi. Toimikausi kestää vuoden 
2019 loppuun saakka.

Neuvottelukunta kävi keskuste-
luja erityisesti yksityisarkistojen 
hankintapolitiikasta.

GDPR

EU:n Yleistä tietosuoja-asetusta 
(GDPR) alettiin soveltaa jäsen-
maissa 25.5. alkaen. Arkiston työ-
paikkapalavereissa pohdittiin läpi 
vuoden lainsäädännön uudistumi-
sen vaikutuksia toimintaan. Työn-
tekijät osallistuivat seminaarei-
hin ja asiaa käsiteltiin arkistojen 
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yhteistyöelimissä. Ongelmia tul-
kinnoissa aiheutti muun muassa 
GDPR:n edellyttämän kansallisen 
lain viivästyminen. Tietosuojalaki 
astui voimaan 1.1.2019. Lain val-
misteluvaiheessa Kansan Arkisto 
pyrki, yhdessä muiden arkistojen 
kanssa, vaikuttamaan sen sisältöön 
yksityisarkistojen erityiskysymyk-
sissä. Tietosuojalaissa säädetään 
muun muassa edellytyksistä, joi-
den perusteella arkistot voivat 
poiketa GDPR:ssä määritellyistä 
rekisteröityjen oikeuksista.

Opetusministeriö asetti tiuken-
tuvan Tietosuojalain myötä uuden 
työryhmän pohtimaan näyttöra-
joitteisten metatietojen ja käyttö-
rajoitteisen aineiston esittämistä 
ja käyttöön saattamista Ahaassa 
ja Finna-palvelussa. Työryhmäs-
sä ovat mukana Kansallisarkisto, 
Kansalliskirjasto, CSC sekä Ope-
tusministeriö. Yksityisarkistojen 
edustajana mukana on Jukka Saa-
rinen SKS:stä. 

Yksityiset keskusarkistot ry:n 
toiminta

Yksityiset keskusarkistot ry, YKA, on 
enintään 80-prosenttista lakisääteis-
tä valtionapua nauttivien yksityisten 
arkistojen yhteistoimintajärjestö, jos-
sa oli vuonna 2018 yhdeksän jäsen-
tä. Yhdistyksen tarkoituksena on pi-
tää yllä yhteyksiä arkistolaitokseen ja 
muihin arkistoihin, seurata alan kehi-
tystä ja tehdä sen pohjalta aloitteita ja 
esityksiä, pitää yllä yhteyksiä arkisto-
alaa lähellä oleviin yhteisöihin ja yri-
tyksiin sekä edistää arkistojen välistä 
yhteistyötä ja työnjakoa. 

Yksityiset keskusarkistot ry:n 
sivuilla(www.yksityisetkeskusarkis-
tot.fi) esitellään yhdistys, kerrotaan 
yhdistyksen ajankohtaisista tapahtu-
mista sekä annetaan linkki kuhunkin 
arkistoon. Sivuilta löytyy Arkistoin-
tiopas, jossa kerrotaan arkistoinnin 
perusasiat ja lisäksi sivujen kautta on 
myös mahdollisuus lähettää kysymyk-
siä arkistointiin liittyen. Kysymyksiin 
vastaa se arkisto, jonka toimialaan 
kysymys kuuluu tai yhdistyksen pu-
heenjohtaja. Sivustolle on rakennettu 
myös intranet-osio arkistojen välistä 
keskustelua ja tiedonvaihtoa varten. 

Yka esitteli jälleen kerran arkisto-
jaan 6.-7-10. Vantaalla Kuulutko su-
kuuni -tapahtumassa. Sukututkijoi-
den vuosittaisessa tilaisuudessa Ykan 
pöydän ääressä kävi keskustelemassa 
runsaslukuinen joukko yksityisarkis-
toista kiinnostuneita (236 henkilöä). 
Lisäksi Arkistojen päivään liittyen 
9.11. esiteltiin Ykan arkistoja opiske-
lijoille Caisa-kirjastossa. 

Kirjastojen, arkistojen ja museoiden 
juridiikkaryhmässä (lyhyesti KAM-

Ykan arkistojen pikkujouluissa tutustuttiin Ha-
kasalmen huvilan ”Suruton kaupunki”-näytte-
lyyn. Kuvaaja: Marita Jalkanen.
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juridiikka) oli Ykaa edustamassa Toi-
mihenkilöarkiston Riikka Lönnblad, 
joka tiedotti aktiivisesti Ykalaisia 
arkistoja tietosuojalain vaiheista ja 
oli vaikuttamassa lakiin liittyviin 
lausuntoihin. Yka järjesti aiheen 
tiimoilta toukokuussa seminaarin, 
joka oli suunnattu jäsenarkistojen 
työntekijöille. 

Ykan eri arkistojen edustajis-
ta koottu työryhmä pohti useassa 
tapaamisessa sähköisen aineiston 
hallintaan ja vastaanottoon liitty-
viä kysymyksiä. Asia on yhä ajan-
kohtaisempi ja yhteinen kaikille ar-
kistoille. Yhteistyössä laadittiin Pia 
Pursiaisen johdolla yleisohjeistus 
sähköisen aineiston tiedonhallin-
nasta, vastaanotosta ja käsittelystä. 
Ohjeet löytyvät YKA:n kotisivuilta.

Yka järjesti tutustumis- ja virkis-
täytymistilaisuuksia. Janne Ridan-
pään vetämä virkistysryhmä järjes-
ti arkistojen yhteiset pikkujoulut. 
Hakasalmen huvilassa tutustuttiin 

”Suruton kaupunki” –näyttelyyn ja 
illallinen nautittiin ravintola Lasi-
palatsissa. 

Porvarillisen Työn arkisto lah-
joitti yhden ja lainasi toisen mikro-
filminlukulaitteen Kansan Arkis-
tolle. Kansan Arkistossa on edel-
leen aineistoa mikrofilmillä, mut-
tei toimivaa laitetta. PTA:ssa ei vas-
taavasti ollut lukijalle tällä hetkel-
lä käyttöä. Työväen Arkisto ohjasi 
heille luovutetut Raoul Palmgrenin 
kaksi ”päiväkirja”-sidosta Kansan 
Arkistoon, jossa on Palmgrenin 
henkilöarkisto. Tätä on konkreet-
tisimmillaan toimiva arkistoyhteis-
työ ja näin toimii arkistojen han-
kintapolitiikka. Kiitos.

Työväenperinnelaitosten 
yhteistyö

Työväenperinnelaitosten kokoelmayh-
teistyö toimii siten, että museo vastaa 
esineistä, arkistot asiakirjoista ja Työ-
väenliikkeen kirjasto painetusta kirjal-
lisuudesta. 

Vuonna 2018 Työväenliikkeen kir-
jasto neuvotteli tekijänoikeusjärjestö 
Kopioston kanssa sopimuksen, jonka 
myötä digitoidut työväenlehtiaineistot 
avattiin yleisölle Työväenliikkeen kir-
jastossa, Kansan Arkistossa ja Työväen 
Arkistossa sekä Werstaalla. Sopimuk-
sen myötä Kansan Arkiston asiakas-
päätteillä voi selata mm. Suomen So-
sialidemokraattia, Työkansan Sano-
mia ja Vapaata Sanaa. Kansan Uutiset 
ja Tiedonantaja -lehtiä ei ole vielä di-
gitoitu.

Työväenperinne – Arbetartradition 
ry:n kuvaprojektissa jatkettiin julistei-
den käytettävyyden ja saatavuuden pa-
rantamista. Arjenhistoria-tietokantaan 
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digitoinnin ja kuvailun kautta julisteet 
tulevat suuren yleisön nähtäville paitsi 
osana em. tietokantaa, myös Kansal-
lisen digitaalisen kirjaston Finna-por-
taalin kautta.  
Kuvaprojektissa keskityttiin tänä vuon-
na julisteiden käytettävyyden paranta-
miseen.  Julisteprojektissa Kansan Ar-
kistossa digitoitiin ja tietokantaan luet-
teloitiin 215 julistetta ja liitettiin aiem-
min luetteloituihin julisteisiin kuvia. 
Aiemmin digitoidut julisteet vietiin 
yhteiseen Arjenhistoria-kuvatietokan-
taan internetissä (www.arjenhistoria.
fi). Tekijänoikeusvapaat julisteet ovat 
nähtävillä Finna.fi –palvelussa.

Museon ja arkistojen yhteis-
työtä on viime vuosina hallinnut 
1917/1918-muistovuosiin valmistau-
tuminen. Merkkivuosien tiimoilta tuo-
tettiin vuosina 2015–18 muun muassa 
tyovaenliike.fi-nettisivu sekä Työvä-
enmuseo Werstaan Vapauden museo 
-näyttely.

1917/1918-hanketta on koordi-
noinut työväenjärjestöjen neuvotte-
lukunta, jonka työ päättyi Hennala 
1918 –muistotilaisuudessa Lahdessa 
10.5.2018. 

”Työväenliikkeen 100 itsenäisyyden 
vuotta” (www.tyovaenliike.fi) -verk-

kosivuston yhdeksän otsikon alla 
käsitellään vanhan työväenliikkeen, 
itsenäistymisen, sisällissodan, sota-
vuosien ja sodanjälkeisen ajan ta-
pahtumia, esitellään kertomuksia ja 
ihmiskohtaloita työväenliikkeen ja 
työväestön silmin sekä tarjotaan ar-
kisto- ja museopedagogista oppima-
teriaalia koulujen historianopetusta 
varten.

Vapauden Museossa on pysyväis-
luonteinen näyttely, joka esittelee 
Suomen ja työväenliikkeen historiaa 
sadan vuoden ajalta tavallisen kan-
san ja erilaisten vapauksien näkökul-
masta. Esille nousevat muun muassa 
poliittisten vapauksien, äänioikeu-
den, sananvapauden ja maksuttoman 
koulutuksen merkitys Suomen kehit-
tymiselle. Vapauden Museo herättää 
myös pohtimaan, millaisia vapauksia 
tämän päivän Suomessa kaivataan. 
Näyttelyssä on esillä useita valoku-
via ja muuta aineistoa Kansan Arkis-
tosta.

Kansan Arkisto oli mukana Työ-
väentutkimus-vuosikirjan toimi-
tustyössä. Työväentutkimus edis-
tää muistiorganisaatioiden ja tie-
deyhteisön vuorovaikutusta. Lisäksi 
vuosikirja kokoaa yhteen työväen-

Lahden hautapaikat, vainajien henkilöllisyydet ja kuolinsyyt kaipaavat vie-
lä tutkimustyötä. Teloitettuja naisia Lahden Mustankallion hautausmaalla 
vuonna 1918. Kuvaaja : Hilja Immelin.

http://www.tyovaenliike.fi
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historiaan liittyvät 
ajankohtaiset tapah-
tumat. Toimituskun-
nassa Kansan Arkistoa 
edusti Kari Määttänen.

Kansan Arkiston ja Työ-
väen Arkiston yhteinen Suo-
menlinna 1918-näyttely avat-
tiin Suomenlinnan matkailu-
neuvonnan tiloissa 20.5.2018. 
Suuren suosion saanutta näyttelyä 
jatkettiin vielä vuoden 2019 puo-
lelle. 

Kansan Arkisto ja Työväen Ar-
kisto digitoivat vuoden 1918 äänit-
teitä Valtioneuvoston kanslian tu-
ella. Projekti oli osa muistovuosi-
hanketta.

Työväenlaulu.fi

Työväenlaulu.fi-sivuston toimi-
tuskunta kokoontui vuoden aika-
na muutaman kerran. Kokouksis-
sa Kansan Arkistoa edustivat Reet-
ta Laitinen ja Janne Kuusisto. Si-
vuston päivittämisen ja ylläpidon 
ohella verkosto järjesti muun mu-
assa seminaareja, keikkoja ja mie-
lenilmauksia. Loppuvuonna si-
vusto päätettiin muuttaa lauluot-
taakantaa.fi:ksi. Taustalla oli halu 
laajentaa kohderyhmää muuhun-
kin yhteiskunnalliseen musiik-

kiin, jota jo aiemminkin on 
sivustolla esitelty. Toimi-

tuskunta koostuu TSL:n, 
KSL:n, Työväen Ar-
kiston ja Kansan Ar-
kiston työntekijöistä 
sekä työväenmusii-
kin ammattilaisista 
ja harrastajista.

Kansan Arkiston     
Ystävät ry

Kansan Arkiston ystävät 
ry on vuonna 1994 perustet-

tu yhdistys, jonka tarkoituk-
sena koota yhteen työväenliik-

keen aatteellisista, sivistykselli-
sistä ja järjestöllisistä perinteistä 

ja historiasta kiinnostuneita kan-
salaisia, kehittää ja tukea Kansan 
Arkiston toimintaa sekä syventää 
työväenperinnetyön tuntemusta.

Yhdistyksen puheenjohtajana 
toimi vuonna 2018 Veli-Pekka Lep-
pänen ja hallituksen jäseniä olivat 
Kauko Aaltonen, Helena Hölttä, 
Arja Mäntyniemi, Pentti Laine, 
Taisto Terävä ja Jaakko Tiainen. 
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 
13.3.2018.
Yhdistyksellä oli toimintavuoden 
lopussa 145 jäsentä.

Kansan Arkiston Ystävät ry jär-
jesti kertomusvuonna kahdeksan 
keskustelutilaisuutta. Kansan Ar-
kistossa järjestettyihin tilaisuuk-
siin osallistui 440  henkilöä. Tilai-
suuksista tiedotettiin kirjeitse, säh-
köpostilla ja ilmoituksilla Kansan 
Uutisissa ja Helsingin Sanomissa 
sekä arkiston Facebook-sivustolla. 

Kevät 2018 (suluissa osallistujamäärät)

13.02. Satu Hassi: Mannerheim-solki 
ja punalippu (36)
13.03. Seppo Hentilä: Vuoden 1918 
pitkät varjot (64)
10.04. Liisa-Marie Liimatainen: To-
veri, missä olet nyt? (56)
08.05. Jukka Rislakki: Mullistusten 
mies (44)
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Kansan Arkiston Ystävien tilaisuuksiin osallistui 440 henkilöä. Anna Kor-
telainen esittelemässä Sara Hildenin elämänkertaa. VP Leppänen haas-
tatteli. Kuvaaja: Marita Jalkanen.

Syksy 2018

11.9.2018 Marja-Liisa Hentilä ja Mat-
ti  Kalliokoski Uuden ajan nainen – 
Hilja Pärssisen elämäkerta(50)
9.10.2018 Pekka Tarkka Onnen Pek-
ka(61)
6.11.2018 Erkki Tuomioja Ei kai eili-
sestä jäänyt vammoja. Poliittiset päi-
väkirjat 1998 – 2000 (70)
11.12. 2018 Anna Kortelainen Hyvä 
Sara. Sara Hildénin kolme elämää 
(59)
Keskusteluja veti Kansan Arkiston 
ystävien puheenjohtaja Veli-Pekka 
Leppänen.
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Kansan Arkisto toimii Helsingis-
sä kahdessa eri toimipisteessä. Toi-
mistotilat ja tutkijasali sekä 120 m2 
suuruinen arkistomakasiini sijait-
sevat Vetehisenkuja 1:ssä. Työpa-
jankadun etämakasiinitilat olivat 
691 m2 (31.10.2018 saakka). Uudet 
Sorvaajankadun tilat ovat 715 m2 
(1.10.2018 alkaen).

Työpajankadun etämakasiinit 
korvaavat tilat löytyivät kesällä 2018 
Herttoniemestä. Tiloja etsittiin yh-
teistyössä Suomen Urheiluarkiston 
ja Svenska Centralarkivetin kanssa. 
Arkistokelpoiseksi kohtuullisin kus-
tannuksin muutettavia tiloja, joissa 
on riittävä lattiakantavuus, ei ole 
runsaasti tarjolla. Ennen painota-
lona toiminut tila oli parhaiten kri-
teereitä vastaava ja Kansan Arkisto 
solmi vuokrasopimuksen lokakuun 
alusta lähtien. 

Kesän aikana vuokranantaja purki 
ja rakensi seiniä ja palo-ovia, jon-
ka jälkeen syyskuussa arkisto pääsi 
aloittamaan tilassa oman remonttin-
sa. Tilaa remontoitiin mm. pintoja 
tasoittamalla ja maalaamalla. En-
nen muuttoa tiloihin asennutettiin 
asianmukaiset palo- ja murtohäly-
tinlaitteet. 

Hyllyurakka kilpailutettiin Hil-
massa ja ainoana osallistujana tar-
jouskilpailun voitti Metalli Laakso-
nen. Muuttotarjouksia saatiin neljä 

9. Tilat ja muutto

ja kokonaisedullisimman tarjouksen 
antoi Muuttohaukat. Hyllyurakassa 
oli lähtökohtana vanhojen käyttö-
kelpoisten liukuhyllyjen uusiokäyt-
tö. Työprosessi eteni siten, että en-
siksi Muuttohaukat tyhjensi hyllyt 
aineistosta rullakoihin ja siirsi ne 
yläkerrasta vuokrattuun reilun 300 
neliön väistötilaan odottamaan siir-
toa. Metalli Laaksonen purki Työpa-
jankadun hyllyt sitä mukaa kun ne 
tyhjenivät ja siirsi Sorvaajankadulle, 
jossa hyllyt asennettiin uusilla osil-
la täydennettynä. Arkiston työnteki-
jät ohjasivat ja valvoivat muuttoa ja 
erityisesti aineistoa Työpajankadul-
la ja Sorvaajankadulla koko muuton 
ajan.

Muuttoon saatiin Kansallisarkis-
tolta 153 000 euron suuruinen eril-
linen valtionapu mikä mahdollisti 
muuton. Avustuspäätös tuli melko 
myöhäisessä vaiheessa, mikä vai-
keutti muuttoprojektin suunnittelua 
ja sen seurauksena osa suunnitel-
luista töistä jäi kokonaan tekemättä. 
Valaistuksen parantaminen ja lat-
tioiden maalaaminen tehtiin vasta 
projektin päätteeksi eikä ennen hyl-
lyjen rakentamista kuten olisi ollut 
järkevää. Vanhojen hyllyjen käyt-
tö osoittautui osittain työlääksi ja 
haastavaksikin, mutta oli perustel-
tua. Hyllyurakka lohkaisi vain noin 
puolet muuttobudjetista ja edelleen 
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käyttökelpoiset hyllyt saivat uuden 
elämän.

Varsinaiseen muuttoon kului aikaa 
kuukausi, mutta kokonaisuudessaan 
muuton suunnitteluun ja kilpailu-
tuksiin kului aikaa lähes puoli vuot-
ta. Arkiston tutkijapalvelu jatkoi toi-
mintaansa keskeytyksettä, mutta etä-
makasiinin aineistot eivät olleet ko-
konaisuudessaan lainattavissa.

Metalli Laaksosen työmiehet rakentavat hyllyjä Sorvaajankadulla.
Kuvaaja: Kari Määttänen.
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10. Hallinto

Kansan Arkistoa ylläpitää Yhteiskun-
nallinen Arkistosäätiö. Arkistosääti-
ön valtuuskunnan muodostaa kaksi-
kymmentä henkilöjäsentä. 
Vuonna 2018 valtuuskunnan jäseni-
nä ovat olleet:

Heidi Auvinen, Oiva Björkbacka, 
Matti Harjuniemi, Janne Hernesnie-
mi, Soile Hyvärinen, Loviisa Itäkan-
nas, Tanja-Riikka Knyazev, Joni Kre-
kola, Laura Lodenius, Pauliina Mur-
to-Lehtinen, Raimo Parikka, Jorma 
Pikkarainen, Tauno Saarela, Minttu 
Sillanpää, Riikka Taavetti, Tero Toi-
vanen, Anna-Mili Tölkkö ja Pirjo 
Virtaintorppa. Valtuuskunnan pu-
heenjohtajaksi valittiin Pirjo Virtain-
torppa ja varapuheenjohtajana jatkaa 
Soile Hyvärinen. Valtuuskunta piti 
vuosikokouksensa 23.4.2018 ja sään-
tömuutoksesta johtuen ylimääräisen 
kokouksen 29.11.2018. 

Säätiön asioita hoitaa ja edustaa 
hallitus. Arkistosäätiön hallituksen 
puheenjohtajana vuonna 2018 toimi 
Tauno Saarela ja jäseninä Joni Kreko-
la, Laura Lodenius, Raimo Parikka, 
Jorma Pikkarainen, Riikka Taavetti ja 
Tero Toivanen. Hallituksen sihteeri-
nä on toiminut Kari Määttänen. Ar-
kistosäätiön asiamiehenä sekä esitte-
lijänä hallituksen kokouksissa on ol-
lut Marita Jalkanen. Säätiön kirjan-
pitäjänä on toiminut Jari Salo Ovil 
Oy:stä ja tilintarkastajana Suomen 

Tilintarkastajaverkko Oy, jossa vas-
tuullisena henkilönä on HTM-tilin-
tarkastaja ekonomi Timo Vilén. 

Hallitus on kokoontunut kerto-
musvuoden aikana viisi kertaa. Ko-
kouksissa on käsitelty säätiön talous- 
ja henkilöstöasioita ja Kansan Arkis-
ton toiminnan kehittämistä.
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11. Henkilöstö

Kansan Arkiston työsuhtei-
seen henkilökuntaan kuului 
kuluneen vuoden aikana kah-
deksan henkilöä. Työsuhtees-
sa olleen henkilöstön työpanos oli 7,83 henkilötyövuotta. Henkilökunnan 
luottamushenkilöksi Reetta Laitisen paikalle valittiin Kari Määttänen. Työ-
suojeluvastaavana toimi Pia Pursiainen. Arkiston työterveyshuollosta vastaa 
Terveystalo.

Vakinaiseen henkilökuntaan ovat vuonna 2018 kuuluneet:
 

Muut työntekijät:

-Sundholm Henri 8.10.-31.12.2018

Henkilökunnan muu osallistuminen:

Omat seminaarit ja tilaisuudet

23.1. Itsenäisyys, hallitusmuoto ja oikeus –seminaari. Kansan Arkiston Ystä-
vien, Otto Wille ja Hertta Kuusisen säätiön ja Kansan Arkiston yhteissemi-
naari Kansan Arkistossa.

Muut

22.1. Työväentutkimus vuosikirjan julkaisijatahojen kokous

- Jalkanen Marita, FM, arkistonjohtaja
- Kuusisto Janne, VTM
- Laitinen Reetta, FM, tutkija (vanhempainvapaalla 31.5.-31.12.2018)
- Lindgren Riitta, arkistomestari
- Määttänen Kari, FM, tutkija
- Ollikka Auli,  arkistosihteeri, kuvankäsittelijä
- Pursiainen Pia, tradenomi (YAMK), YTK, tutkija
- Seppä Hilkka, tutkimussihteeri

Ääni työttömälle-mielenilmaus 2.2.2018. Senaatintorilla.
Kuvaaja: Marita Jalkanen.
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30.1. Nimi- ja paikkatieto-
seminaari, Kansallismuseo
2.2. Äänityöttömälle -mielenilmaus
7.2. Vihan kevät –esitys, Hakasalmen huvila
5.3. Aimo Ruususen Neuvosto-Venäjä Internetissä, miten löytää tietoa Neu-
vsotoliittoon menneistä suomalaisista ja 30-luvun vainoista.
17.3. Veriruusu Kom-teatteri
11.4. Naisten sisällissodan muistot sarjakuvina, Seniori-iltapäivä KAMUssa
16.4. Santahaminan vankileirin vainajien muistaminen yhteistyötapaaminen, 
Helsingin kaupunginmuseo
16.4. Sirpa Kähkösen Hugo-teoksen julkistustilaisuus, Paasitorni
16.4. Työväenperinteen vuosikokous
24.4. Jussi Tuominen Helsingin punainen kaupunginjohtaja 1918 –illallisnäy-
telmä, Paasitorni
26.4., 17.5. Hyödynnä entistä paremmin somea, KSL
5.5. HTY:n Naiset 120 v., Työväenliikkeenkirjasto
8.5. 1918-muistoristeily Santahaminaan ja Isosaareen
10.5. Hennala 1918 muistojuhlaseminaari ja muistojuhla, Lahti
16.5. Alpo Ruuthin polun avajaiset, Kallio kukkii
20.5. Sisällissodan muistopäivä Suomenlinnassa
28.5. Yksityiset keskusarkistot ry, YKA, tietosuojaseminaari
9.6. Tie Tammisaareen 100-vuotismuistotapahtuma
11.3. Suku 2018-tapahtuma Tampereella
18.-19.8. Vasemmistoristeily
20.-21.8. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran kesäseminaari
12.9. Toimihenkilöiden järjestäytyminen - Perusta ja vaikuttajaroolin muutos.
Toimihenkilöarkiston 30-vuotisseminaari
6. – 7.10. Kuulutko sukuuni –sukututkimustapahtuma, Vantaa
8.11. Arkistoyhdistyksen syysseminaari
9.11. Ykan arkistojen esittely, Caisa-kirjastossa
20.11. Likka-nukketeatteriesitys, Nukketeatteri Sampo
21.11.Finna aineistotyyppi-työpaja
21.12. Tapio Tapiovaaran muistonäyttely, Sellon kirjasto

Tapio Tapiovaaran näyttely Kansan Arkistossa. 
Kuvaaja: Janne Kuusisto. Kirjailija Alpo Ruuthille avattiin 16.5.2018 oma polku 

Kallioon Katri Valan puiston kupeeseen. 
Kuvaaja: Marita Jalkanen.
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Liite 1. Asiakirjakokoelmat 31.12.2018

                         kpl        hyllymetriä
1. Järjestöjen arkistot              7 409           2 829    
A Vanhan työväenliikkeen järjestöt                106                   4
    B Suomen Kommunistinen Puolue               1 057               480
    C 1920- ja 1930-lukujen vasemmistolaiset järjestöt    293                 17
    D Kansandemokraattiset järjestöt / Vasemmistoliitto  2 920               864
    E Ammatilliset järjestöt             1 114               737
    F Muut järjestöt                          1 915                           727

2. Työväenlehtien ja kirjapainojen arkistot  105               230

3. Erikoiskokoelmat                   7                 17
    A Luokkasota 1918                             3
    B Työpaikkalehdet                             1
    C Ohjelmatoiminta                1
    D Työväestön elinolosuhteet               1
    E Poliittiset vangitsemiset 1919–1944                      4
    F Espanja 1936–39                             1
    U Vaihtoehtolehdet 1960–1970-luvuilta                                 6

4. Jäljenne- ja lehtileikekokoelmat                  13                        92

5. Henkilöarkistot                484               397

6. Muistelmat                                     1 1 15       9

7. Biograficakokoelmat                                                  2 014      27
 

Yhteensä                                             3601
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Liite 2. Erityisaineistokokoelmat 31.12.2018

                      kpl      hyllymetriä
8. Äänitekokoelma             11 195            82        
  
9. Mikrofilmit                               941

10. Käsikirjasto                         14 782                       242,5

11. Valokuvat ja negatiivit                   1 339 709                         223,5
       Luetteloidut kuvat tietokannassa                       51 721 

12. Julisteet                              7802 

13. Rakennuspiirustukset                           1 169
 
14. Näyttelyt                                            218 

15. Kuvataide (luetteloidut)                             569
 
16. Rainat                               554
 
Yhteensä                                548

Liite 3. Asiakirja-aineiston kartunta 2018 - uudet arkistonmuodostajat

JÄRJESTÖARKISTOT 

1B Suomen Kommunistinen Puolue      
SKP:n Lapin läänin piirijärjestö                 1986-2012 
SKP:n Nummenmäen osasto                 1949-1958 
SKP:n Valkeakosken paperialan puolueosasto                    1985-1989 
SKP:n Valkeakosken pohjoinen osasto                1954-1991 
 
1D1 Suomen Kansan Demokraattinen Liitto 
SKDL:n Heinolan kunnallisjärjestö              1981 
SKDL:n Tammisaaren suomenkielinen osasto              1948-1951 
SKDL:n Tervolan Ylipään yhdistys                1957-1989 
Tunturipyörän kansandemokraatit                1978-1986 
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1D2 Suomen Naisten Demokraattinen Liitto (SNDL) 
Rauvolan Toimen Naiset                1988 

1D6 Vasemmistoliitto 
Herttoniemen Vasemmistoliitto                 1990-2009 
Järvi-Kaarinan Vasemmistoliitto                 1990-2011 
Luvian Vasemmistoliitto                   1954-2008 
Vasemmistoliiton Venejärven osasto                2009-2018 

1E Ammatilliset järjestöt 
Kiinteistötyöntekijäin Satakunnan piirijärjestö              1982-2001 
PAM Kankaanpään kiinteistötyöntekijät os. 567              1971-2012 
PAM Porin ympäristön kiinteistötyöntekijät              1941-2013 
Porin seudun siivoojat os. 79                 1965-1997 
Rakennusliiton osasto 205, Maarianhamina              1993-2012 
 
1F Muut järjestöt 
DSL:n opintokerhojen Kemin yhdistys             2001 
Elämäntapaliitto                    1987-2012 
Imatran Eläkeläiset                    1979-2017 
Laukaan vuokralaisyhdistys                 1979-1982 
Malminiityn Eläkeläiset                   1971-2016 
Muistomerkkitoimikunta                   1978-1992 
Osuuskunta Asuntola                   1925-1972 
Pyhäselän Eläkeläiset                 2001 
Rauhankasvatusinstituutti                  1981-2015 
Suomi-Palestiina seura                   1976-1991 
Turun Maailmankauppayhdistys – 
Åbo Världsbutikförening               1981-2015 
Uskonnottomat juhlapuhujat yhdistys               1999-2002 
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Liite 4.  Tutkijapalvelu 2018             Kappaleet

Tutkijakäynnit              1208 
Tilaukset                 496 
Tilatut arkistoyksiköt              1478 
Tilatut valokuvatiedostot             1314 
Kaukolainat                     9 
Puhelintiedustelut                142 
Sähköpostitiedustelut                262 
Valokuvia koskevat tiedustelut              450 

Tilausten jakautuminen:            kappaleet   yksiköt

1A Vanhan työväenliikkeen järjestöt     1           3 
1B Suomen Kommunistinen Puolue               50       204
1C 1920- ja 1930-lukujen vasemmistolaiset järjestöt          12 20
1D Kansandemokraattiset järjestöt               57       237
1E Ammatilliset järjestöt                22         83
1F Muut järjestöt                             85       214
2 Työväenlehtien ja kirjapainojen arkisto              18         54
3 Erikoiskokoelmat                            43       109
4 Jäljenne ja lehtileikekokoelmat     3            3
5 Henkilöarkistot                                 93       201
6 Muistelmat                              46       175
7 Biograficakokoelmat                16         21
8 Äänitteet                  12         29
Kirjat                   23         40
Valokuvat / vain tutkijasalitilaukset,              
ei sisällä tietokantahakuja! 
   
Tilaukset yhteensä                           496     1478

15         85
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Liite 5. 





Liite 6. Asiakirjojen luokittelu

1. Järjestöjen arkistot 
A. Vanhan työväenliikkeen järjestöt 
B. Suomen Kommunistinen Puolue 
C. 1920 - ja 1930 -lukujen vasemmistolaiset järjestöt 
D. Kansandemokraattiset järjestöt ja Vasemmistoliitto
 1. Suomen Kansan Demokraattinen Liitto (SKDL)
 2. Suomen Naisten Demokraattinen Liitto (SNDL)
 3.Vasemmistonuoret ( Suomen Demokraattinen Nuorisoliitto, SDNL)
 4. Sosialistinen Opiskelijaliitto (SOL) ja Kansandemokraattiset Opiskelijajärjestöt (KOJ)
 5. Suomen Demokratian Pioneerien Liitto (SDPL)
 6.Vasemmistoliitto (Vas) 
E. Ammatilliset järjestöt 
 1. Keskusjärjestöt, ammattiliitot (muut kuin 1E 4 - 1E 9) 
 2. Ammatilliset yhteisjärjestöt ja neuvostot 
 3. Ammattiosastot 
 4. Kumi- ja nahka-ala (liitot ja osastot) 
 5. Kutomatyöväen liitto ja osastot 
 6. Muurarien liitto ja osastot 
 7. Rakennusliitto ja osastot 
 8. Satama- ja kuljetusala (liitot ja osastot) 
 9. Elintarvikeala (liitot ja osastot)   (uusi luokka 2008)
F. Muut järjestöt
 1. Eläkeläisjärjestöt 
 2. Raittiusjärjestöt 
 3. Kansan Sivistystyön Liitto KSL jäsenjärjestöineen 
 4. Järjestötaloyhdistykset, Kansan Talojen Liitto/Kulttuurityön Keskus 
 5. Pienviljelijäliitto ja pienviljelijäyhdistykset
 6. Suomen Sosialistinen Nuorisoliitto ja sen yhdistykset 
 7. Suomi-Neuvostoliitto-Seuran piirit ja osastot, 
    Suomen-Neuvostoliiton Rauhan ja Ystävyyden Seura (SNS I) 
 8. Suomen Rauhanpuolustajat SRP jäsenjärjestöineen 
 9. Muut järjestöt  
2. Työväenlehtien ja kirjapainojen arkistot 
3. Erikoiskokoelmat 
 A. Suomen luokkasota 1918 
 B. Työpaikkalehdet 
 C. Ohjelmatoiminta 
 D. Työväen elinolot 
 E.  Poliittiset vangitsemiset 1919-1944 
 F.  Espanja 1936-1939 
 U. 1960- ja 1970- lukujen vaihtoehtolehdet 
4. Jäljenne  ja lehtileikekokoelmat 
5. Henkilöarkistot
6. Muistelmat 
 A. Elämäkerrat 
 B.  Vuoden 1918 kansalaissotaan liittyvät muistelmat 
 C. SKP:n toimintaan liittyvät muistelmat 
 D. Muistelmat toiminnasta työväenliikkeessä 
 E.  Sosiaalisten olojen kuvaukset 
 F.  Merkintöjä elämästä- kilpakeruu 1995 
7. Biograficakokoelmat
8. Ääni- ja kuvatallenteet
  


