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1. Kansan Arkiston vuosi 2020

Vuosi 2020 oli Kansan Arkiston 
75-vuotisjuhlavuosi. Vuotta juhlittiin 
koronarajoitusten mukaisesti. Arkis-
ton juhlaseminaari järjestettiin 6.10. 
Työväenliikkeen kirjastossa. Paikan 
päälle pääsi 20 ensiksi ilmoittautunut-
ta henkilöä. Muille kiinnostuneille ti-
laisuus striimattiin. Tervehdyksensä 
tilaisuuteen toivat Opetus- ja kulttuu-
riministeriö ja Kansallisarkisto. Pu-
heenvuoron saivat arkistoa käyttäneet 
tutkijat ja musiikista vastasi Laulava 
Unioni. Sarjakuvataiteilija Aino Suti-
nen livekuvitti tilaisuuden. 

Vuosi 2020 alkoi normaalisti. Tutki-
jasali oli auki ja tutkijoita palveltiin il-
man rajoituksia. Kansan Uutisista nou-
dettiin heti vuoden alussa laaja luovu-
tus, ja siirrettiinpä tuossa samassa yh-
teydessä myös valokuvien vanhat liu-
kuhyllyt lehden toimituksen vanhoista 
tiloista. Kansan Arkiston Ystävät oli-
vat suunnitelleet kevään kirjatilaisuu-
det, mutta ehtivät pitää niistä ainoas-
taan yhden ennen rajoituksia. Korona 
iski keväällä. Arkiston tutkijasali meni 
kiinni 18.3. ja avautui vasta kesäkuun 
alussa, mutta tuolloinkin vain rajoite-
tusti. Tutkijasaliin otettiin neljä tutki-
jaa kerrallaan ja kaikilta vaadittiin en-
nakkoilmoittautumista. Marraskuun 
lopussa tutkijasalit suljettiin jälleen. 
Sama meno jatkui vuoden loppuun ja 
jatkuu yhä edelleen maaliskuussa 2021. 
Koronasta johtuen tutkijasalikäynnit 

romahtivat puoleen edellisvuodesta. 
Tutkijapalvelu jatkoi poikkeusoloissa 
toimintaansa ja arkistossa vastattiin 
549 tietopyyntöön.

Poikkeusoloissa opeteltiin etätyötä 
ja verkkopalaverikäytäntöjä. Työnte-
kijöille annettiin vahva etätyösuositus 
ja tehtiin digi- ja etätyöloikka. Arkisto-
työ ei kuitenkaan istu ongelmitta etä-
työmuottiin ja valtaosa työntekijöistä 
jatkoi lähityössä paikan päällä. Luotiin 
uusia käytänteitä ja parannettiin hy-
gieniatasoa. Käsidesit ja kasvomaskit 
tulivat olennaiseksi osaksi arkea. Lähi-
kontakteja vältettiin ja päivystäjää suo-
jaamaan hankittiin suojapleksi. Jälkeen 
päin täytyy todeta, että muutamankin 
kerran etätyö ja vastuullinen käytös 
pelastivat henkilökunnan altistumisil-
ta työpaikalla. 

Arkiston työntekijävahvuudesta jäi 
eläkkeelle kaksi erityisen aikaansaa-
vaa puurtajaa. Hilkka Sepän ja Riitta 
Lindgrenin järjestämistyö oli tuottanut 
vuosi toisensa jälkeen hyvin järjestet-
tyjä arkistoja tutkijoiden käyttöön ja 
komeita indikaattorilukuja Kansallis-
arkiston tarkasteltavaksi. Hilkalla työ-
uraa Kansan Arkistossa kertyi reilut 40 
vuotta. Kokeneet konkarit väistyivät ja 
uusia ammattilaisia saatiin tilalle. Ar-
kistosihteerin rekrytointi tosin siirtyi 
osin koronasyistä syksyyn. 

Korona sai ihmiset siivoamaan 
nurkkiaan ja luovuttamaan aineisto-
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jaan. Aineistoa vastaanotettiin reilut 
166 hyllymetriä. Aktiivisempaa han-
kintaa harjoitettiin Kansantalojen 
liiton kanssa järjestetyssä aineiston-
hankintakeruussa. Siinä kartoitettiin 
kansantaloilla säilytettäviä arkistoja 
ja neuvottiin niiden luovuttamisessa 
arkistoon. 

Ahaa-hakemistopalvelu otettiin 
vihdoin tuotantokäyttöön, mutta kes-
keneräisenä käyttöönotettu järjestel-
mä vaatii edelleenkin jatkokehittä-
mistä ja lisäosien suunnittelua. Ha-
kemistopalvelun kehittäminen ja sen 
käytettävyyden parantaminen ovat 
ensiarvoisen tärkeitä asioita, mutta 
rahoituksesta ei ole mitään tietoa.

Vuoden aikana taisteltiin yksityis-
arkistojen valtionapujen puolesta. 
Veikkausvoittovarojen supistumi-
nen ja sen vaikutukset ministeriöi-
den rahoitukseen heijastuvat tulevai-
suudessa valtionavustuksiin. Kansal-
lisarkisto ennakoi tulevia leikkauksia 
ja Yhteiskunnallisen arkistosäätiön 
hallitus kirjoitti opetusministeri Li 

Arkistonjohtaja Marita Jalkanen työpöydän 
ääressä. Kuva: Auli Ollikka.

Anderssonille vetoomuksen avus-
tusten kompensaation puolesta. 

Yhteiskunnallisen Arkistosäätiön 
varsinaisen toiminnan kulut olivat 
vuonna 2020 yhteensä 618 378 euroa. 
Arkiston tilikauden tulos oli 132 eu-
roa ylijäämäinen. Henkilöstömenot 
olivat 351 503 euroa ja kiinteistöku-
lut 211 981 euroa. Kansan Arkiston 
toimintaan saatiin lakisääteistä py-
syväisluonteista valtionapua vuodel-
le 2020 511 000 euroa. Talous perus-
tuu valtionapuun, joka on enintään 
80 % Kansallisarkiston hyväksymistä 
menoista. Säätiö on saanut arkisto-
toiminnan omarahoitusosuuden kat-
tamiseen sekä erilaisiin projekteihin 
avustuksia ja lahjoituksia seuraavil-
ta yksityishenkilöiltä, järjestöiltä ja 
yhteisöiltä: Niilo Jokisen testament-
tilahjoitus (kertaluonteinen). Sään-
nöllisesti tukea antavia järjestöjä ovat 
Kansan Sivistystyön Liitto ry, Kansan 
Uutiset, Rakennusliitto ry, Suomen 
Demokratian Pioneerien Liitto ry, 
Suomen Elintarviketyöläisten Liit-
to SEL, Vasemmistonuoret ry ja Yrjö 
Sirolan Säätiö rs. Arkiston toimintaa 
tukivat lisäksi Kansan Arkiston ys-
tävät, OW ja Hertta Kuusisen säätiö 
ja Teuvan demokraattinen yhdistys. 
Arkistosäätiö sai vuokratuloja Päi-
väkummun Kannatusyhdistyksen 
Yhteiskunnalliselle Arkistosäätiölle 
lahjoittaman asunto-osakkeen vuok-
raamisesta. Säätiö oli vuokrannut ky-
seisen asunnon ulkopuoliselle vuok-
ralaiselle. Vuokrasopimus päättyi lo-
kakuussa.

Helsingissä koronan aikaan 1.3.2021

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 arkistol-
le on muotoutunut oma toimialue, 
joka on viimeisten vuosikymmenten 
aikana laajentunut. Arkistoon kerä-
tään sekä asemansa vakiinnuttanei-
den työväen- ja kansalaisjärjestöjen 
että valtakulttuurin ulkopuolella toi-
mivien liikkeiden ja yhteisöjen sekä 
erilaisten vähemmistöjen arkistoja. 
Arkisto tähtää laajan ja monipuoli-

sen lähdeaineiston tallentamiseen 
tältä kentältä. Kansan Arkisto an-
taa 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 asia-
kirjat ja monenlaiset erityisaineistot 
kuten 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.

SKP:n arkiston ensimmäinen arkistonhoitaja 
Anna Wiik v. 1948. Kuva: Itseni, V. Kannisto.

Arkistoapulainen Anni Ikonen työpöytänsä ääressä 
v. 1947. Kuva: Itseni, V. Kannisto.
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3. Kokoelmien kartunta

Kansan Arkiston kokoelmat karttu-
vat järjestöjen ja yksityishenkilöiden 
luovutusten kautta. Kertomusvuo-
den kokonaiskartunta oli 158 hylly-
metriä. Arkistoluovutuksia saatiin 
114 kappaletta. 

Arkiston kokoelmien määrä on 
yhteensä 4574 hm. Kokoelmissa on 
3733 hyllymetriä asiakirja-aineistoa, 
2,6 miljoonaa valokuvaa ja 7827 julis-
tetta, 243,5 hyllymetriä kirjallisuutta 
sekä runsaat tuhat taideteosta, joista 
569 on luetteloitu. Kokoelmien yh-
teenveto esitetään liitteissä 1 ja 2.  

Asiakirja-aineiston hankinta

Aineistoa vastaanotettiin yhteensä 
167 hm (erityisaineistot mukana lu-
vussa). Järjestöarkistoihin saatiin uu-
sia arkistonmuodostajia 50 kappalet-
ta. Järjestöarkistoja, mukaan lukien 
lehtien arkistot, oli vuoden lopussa 
yhteensä 7620 kappaletta. Luettelo 

uusista arkistonmuodostajista esite-
tään liitteessä 3.

Henkilöarkistoja luovutettiin 4,48 
hm. Uusia henkilöarkistoja saatiin 5 
kappaletta. Henkilöarkistoja oli vuo-
den lopussa yhteensä 496 kappaletta.

Oulun Järjestötalo oli evakossa 
vuosina 2017–2018 alkaneiden re-
montti- ja purkutöiden takia. Täl-
löin Kansan Arkistoon luovutettiin 
suuri määrä eri toimijoiden arkistoja. 
Paluumuutto tapahtui alkuvuodes-
ta 2020, jonka yhteydessä arkistol-
le lähetettiin väistötiloissa ollutta ja 
remontin aikana eri järjestöiltä ker-
tynyttä aineistoa Oulusta ja Kiimin-
gistä. Lähes sadan kansion laajuinen 
luovutus sisälsi Kansan Tahdon va-
lokuvia 1970–1990-luvuilta. Lisäksi 
joukossa oli muun muassa Vasem-
mistoliiton, SKDL:n ja SKP:n osas-
tojen, Vasemmistonuorten, Pioneeri-
en, asunto-osakeyhtiöiden ja Oulun 
järjestöyhdistyksen aineistoja.

Muhokselta saatiin kattavasti tal-
teen kahdeksan eri arkistonmuodos-
tajan aineistoja. Vanhin arkiston-
muodostaja oli Suomen maa-, met-
sä- ja uittotyöväenliiton Muhoksen 
osasto no 55 (1923–1930). Muita jär-
jestöjä olivat muun muassa Muhok-
sen Demokraattiset nuoret, SKP:n 
Muhoksen osasto, Muhoksen De-
mokraattinen kunnallisjärjestö ja Ra-
kennusliiton osasto no 167. Talteen 
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saatiin myös Muhoksen Työväen-
yhdistyksen, nykyisin Muhoksen 
Vasemmiston, pöytäkirjat vuodes-
ta 1935 lähtien ja historiikit vuo-
desta 1925 lähtien. 

Satakunnan Vasemmistoliitto 
toi noin 2,5 hm asiakirjoja arkis-
toon. Kokonaisuuteen sisältyi 15 
arkistonmuodostajaa. Suurin osa 
aineistosta oli täydennyksiä jo ar-
kistossa oleviin järjestöihin. Uusia 
arkistonmuodostajia olivat Sata-
lehto Oy, Väinölänahon pioneerit 
ja Satakunnan lehtipaino Oy. Luo-
vutus sisälsi pöytäkirjoja, tilikirjo-
ja, kirjeitä, jäsenasioita, toiminta-
kertomuksia- ja suunnitelmia sekä 
rakentamiseen liittyviä asiakirjoja.

SKP:n sokeain ryhmän pöytä-
kirjat vuosilta 1945–1956 löytyivät 
Kalliosta Castreninkadun ja Walli-
ninkujan kulmassa olleelta roska-
lavalta kesäkuussa 2020. Valveutu-
nut kansalainen toimitti asiakirjat 
arkistoon. Sokeain ryhmä oli Hel-
singissä asuneiden näkövammais-

ten puolueryhmä, joka toimi ensin 
Helsingin Kommunistisen Yhdis-
tyksen ja myöhemmin SKP:n Pen-
kereen osaston yhteydessä.

Kari Hongisto luovutti 1970-lu-
vun alussa tekemiään sukulaisten-
sa haastatteluja, jotka käsittelevät 
luokkasodan tapahtumia ja seura-
uksia kuten teloituksia Hennalan 
vankileirillä.

Kansan Uutiset luovutti muut-
tonsa yhteydessä tammikuussa 
2020 arkistoon valokuvansa. Mitta-
vassa 71 hyllymetrin luovutukses-
sa on vedoksia lehden kuvituksen 
kaikilta osa-alueilta sekä runsaasti 
lehden valokuvaajien negatiiveja. 
Vastaanotetun luovutuksen kuvat 
ovat pääosin 1980-luvulta alkaen, 
KU:n vanhemmat kuvat on luovu-
tettu arkistoon jo aiemmin. Toinen 
merkittävä luovutus oli valokuvaa-
ja Pekka Pajuvirran negatiiviarkis-
ton luovutus. Satoja tuhansia ne-
gatiiviruutuja sisältäneen kuva-ai-
neiston tarkan määrän arvioimi-

Rouva Rauni Lahti luovuttaa edesmen-
neen miehensä kirjailija Pentti Lahden 
käsikirjoitusaineistoa Kansan Arkistol-
le  v. 1959. Kuva: Yrjö Lintunen.
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nen oli haasteellista, arviolta se on 
5,7 hyllymetriä.

Keruut

Keruut ovat osa arkiston aktiivista 
hankintaa. Onnistuneen keruun ei 
välttämättä tarvitse tuottaa suuria ai-
neistomääriä, sillä se voi tuoda myös 
medianäkyvyyttä sekä lisätä tietoi-
suutta arkiston hankintapolitiikasta 
ja olemassaolosta. Kansantalojen Liit-
to ja Kansan Arkisto aloittivat syksyl-
lä 2020 Kansantalojen arkistot talteen 
-hankkeen. Projektissa kartoitettiin 
liiton jäsenjärjestöjen taloissa olevat 
aineistot ja niiden siirtäminen arkis-
toon. Museovirasto myönsi hankkeel-
le 3 700 euron avustuksen. Projekti-
työntekijäksi palkattiin Anu Järveläi-
nen. 

Kansantalojen Liiton jäsenjärjestö-
jen hallinnassa on noin 120 järjestöta-
loa. Talojen historia ulottuu kymme-
nien vuosien taakse ja niissä on toimi-
nut lukuisia järjestöjä, joiden arkistot 
ovat jääneet taloille. Koronapandemia 
hidasti jonkin verran hankkeen edis-
tymistä. Osa sovituista luovutuksis-
ta siirtyi myöhempään ajankohtaan. 
Hanke jatkuu kevääseen 2021 asti. 

Kertomusvuonna aineistoja saa-
pui Varkaudesta, Kemistä ja Porista. 
Varkauden Urheiluseurat lähetti Kan-
san Arkistoon 12 järjestön asiakirjoja: 
muun muassa Varkauden Työväenjär-
jestöt Oy, Taulumäki-yhdistys, Varka-
uden Työn Nuoret, Varkauden Vapaa-
ajattelijat ja SKP:n osastoja. Kemistä 
tuli Veitsiluodon Työväentalo Oy:n, 
Veitsiluodon Järjestöyhdistyksen ja 
SKP:n Hepolan osaston aineistoja. Po-
rista saatiin talteen Ruosniemen talo-
yhtymä Koiton historiikit.

Arkistonhoitaja Onni Ulaska, arkistonhoitaja Anna-Liisa 
Lehtoranta ja tuntematon tutkimassa papereita v. 1960. 
Kuva: Yrjö Lintunen.

Demokratian Pioneerit luovuttavat kansainvälisen vael-
lusleirin aikana ”reitiltä Varkaus-Kuopio” keräämäänsä 
historiallista aineistoa Kansan Arkistolle v. 1959. 
Kuva: Yrjö Lintunen.
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4. Kokoelmien hallinta

Järjestäminen ja kuvailu 

Toimintavuoden 2020 aikana järjes-
tettiin ja kuvailtiin 30 hyllymetriä 
asiakirjoja. Järjestämistyön ja seulon-
nan tuloksena aineistot supistuivat 9 
hyllymetriä. 

Järjestöarkistot

Kiimingin Vanhustentaloyhdistyk-
sen arkisto järjestettiin ja kuvailtiin. 
Aineistossa korostuu talojen rakenta-
minen ja ylläpito. Rivitaloja rakennet-
tiin kahdessa vaiheessa ja niitä perus-
korjattiin myöhemmin. Arkistoon si-
sältyy rakennuspiirustuksia, urakka-
ohjelmia ja -sopimuksia, rakennus-
toimikunnan ja työmaakokousten 
pöytäkirjoja ja tarkastuspöytäkirjoja. 
Mukana on myös rakentamisen ra-
hoitukseen liittyviä asiakirjoja kuten 
RAY:n ja ARA:n avustukset, Kiimin-
gin kunnan avustukset, velkakirjat, 
kauppakirjat, kiinnitykset, pantit ja 
vakuudet. Yhdistyksen varsinaisesta 
toiminnasta kertovat vuosikokousten 
ja johtokunnan pöytäkirjat, toimin-
takertomukset ja -suunnitelmat, kir-
jeet ja tiedotteet, asukastoimikunta ja 
henkilöstöasiat. 

Kertomusvuoden aikana järjestet-
tiin SDPL:n Kymenlaakson piirijärjes-
tön arkisto. 39 kansion laajuinen ar-
kisto sisältää muun muassa luetteloi-

ta, pöytäkirjoja, saapuneita kirjeitä ja 
taloudellista toimintaa koskevia asia-
kirjoja. Arkisto sisältää myös erilaisia 
tapahtumiin, tilaisuuksiin ja leiritoi-
mintaan liittyviä aineistoja ja asiakir-
joja, pioneeriohjaajaopiskelua ja Pio-
neeritoveri-lehteä koskevia aineistoja 
ja paljon valokuvia. 

Kemin työväenyhdistyksen noin 
kahdeksan hyllymetrin laajuinen ar-
kisto järjestettiin. 1990-luvun alussa 
arkistoon luovutettu aineisto sisäl-
tää etenkin Kemin työväentalolla 
tapahtuneeseen monipuoliseen toi-
mintaan liittyviä asiakirjoja 1880-lu-
vulta alkaen. Arkistoon on päätynyt 

Arkistosäätiön puheenjohtaja Erkki Salomaa vas-
taanottaa Suomen Naisten Demokraattisen Liiton 
järjestämän Muistojen kirja -keruun Kansan Ar-
kistossa v. 1960.
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esimerkiksi ravintolan, kahvilan, bin-
gon, kirjaston, näytelmäseuran, soit-
tokuntien, musiikkikoulun, kuorojen 
ja kerhojen toiminnasta kertovia sekä 
erilaisiin tapahtumiin liittyviä asia-
kirjoja. Myös talon rakentamista ja 
ylläpitoa kuvaavia aineistoja on run-
saasti. Lisäksi arkistosta löytyy muun 
muassa yhdistyksen historiikkia var-
ten tehtyjä haastatteluja. Puhujaseu-
ran käsinkirjoitetut Kehittäjä-lehdet 
vuosilta 1906–1908 digitoitiin osana 
järjestämistyötä.

Henkilöarkistot 

Jouko Kajanojan 49 kansion laajui-
nen henkilöarkisto saapui alkuvuo-
desta 2020 Kansan Arkistoon ja jär-
jestettiin kertomusvuonna. Arkisto 
sisältää Jouko Kajanojan opiskeluun, 
työministerikausiin, SKP:n puheen-
johtajakauteen, SKP (y):n puheen-
johtaja- ja pääsihteerikauteen, muu-
hun työuraan ja poliittiseen toimin-
taan sekä akateemiseen uraan liit-
tyviä toiminta-asiakirjoja ja -ai-
neistoja, kirjeitä, käsikirjoituksia, 

painatteita, leikkeitä ja lehtiä. Li-
säksi henkilöarkisto sisältää laajas-
ti Kajanojan muistiinpanoja, artik-
keleita, haastatteluja, kirjoituksia 
ja julkaisuja. Aineisto oli arkistoon 
saapuessaan suhteellisen hyvässä ja 
selkeässä järjestyksessä, joten arkis-
tonmuodostajan alkuperäinen jär-
jestys on arkistossa pääsääntöisesti 
säilytetty.

Vanhoista arkistonmuodostajista 
käsiteltiin Pekka Samosen, Ensio Lai-
neen ja Jukka Rislakin aineistoja. Pek-
ka Samonen luovutti arkistoon päi-
väkirjansa vuosilta 1992–2019. Päivä-
kirjoja sisältyy luovutukseen 43 kap-
paletta ja ne on arkistoitu Samosen 
henkilöarkistoon, joka sisältää lisäksi 
muun muassa luottamusmiestoimin-
taan liittyvää aineistoa sekä henkilö-
kohtaista aineistoa.

Entisen kansanedustajan, turkulai-
sen Ensio Laineen arkisto täydentyi 
sekä politiikkaan liittyvillä että henki-
lökohtaisilla asiakirjoilla 1960-2010-lu-
vuilta. Luovutettu ja järjestetty aineisto 

Kansan Arkiston työntekijä Anna-Liisa Lehtoranta tutki-
massa vetokaapin sisältöä, taustalla työntekijä Anni Iko-
nen v. 1973.

Kansan Arkiston työntekijät Anna-Maija Nirhamo ja Maija 
Salo pöydän ääressä ja Anna-Liisa Lehtoranta katselee 
uutta pienoisnäyttelyä v. 1977.



12

sisältää muun  muassa lehtileikkeitä, 
puheita, kalentereita, muistikirjoja, kir-
jeitä ja poliittisen toiminnan muistioita 
eduskunnasta ja kunnallispolitiikasta.

Jukka Rislakin (aiemmin järjestetyn) 
arkiston henkilöitä koskevat aineistot 
eli kirjoja ja muita juttuja varten tehdyt 
haastattelut kuvailtiin henkilötietokan-
taan. Lyhyet sisältökuvaukset laadittiin 
ensisijaisesti hakuja ajatellen. Merkin-
töjä tuli yhteensä 225 henkilön kohdal-
le, mutta haastatteluja ja kuvauksia on 
hieman enemmän, sillä nimensä jul-
kistamisen kieltäneet jätettiin pois tie-
tokannasta.

1980-luvulla vastaanotetut niin sa-
notut PR-kansiot käytiin läpi ja niis-
sä olleet aineistot siirrettiin soveltuvin 
osin muihin kokoelmiin. Luovutukset 
sisälsivät muun muassa ohjelmatoimin-
taa, muistelmia, haastatteluja ja henki-
löihin liittyviä asiakirjoja 1900-luvun 
alusta alkaen. Suomen Kansanpuolu-
een eduskuntaryhmän kokouspöytä-
kirjat (1957–1958) ja muut aineistot 
luovutettiin Kansallisarkistoon.

Tiedonhallinta

Arkistojärjestelmän muutoksesta joh-
tuen vuoden 2020 aineistomäärien 

lukuja ei saada selville normaaliin ta-
paan. Myös terminologia on muuttu-
nut uuden järjestelmän myötä: kun 
ennen kerrottiin arkistotietokannas-
ta löytyneiden arkisto- tai inventointi-
luetteloiden määrä, kerrotaan nyt jär-
jestelmästä löytyvien aineistokokonai-
suuksien määrä. Mahdollista on myös 
kertoa se, mille tasolle aineistokokonai-
suus on järjestetty. Arkistotietokannas-
sa oli vuoden 2020 lopussa tiedot 8 393 
aineistokokonaisuudesta. Valtaosasta 
aineistoja on tietokantaan viety perus-
tason tiedot. Järjestettyjä tai luetteloitu-
ja aineistoja on noin 77 % koko aineisto 
määrästä.

Henkilöhakuja voi tehdä erillisessä 
henkilötietokannassa, joka on käytet-
tävissä vain arkiston sisäverkossa. Siitä 
löytyvät viitetiedot eri arkistokokonai-
suuksissa (henkilöarkistot, muistelmat, 
biograficakokoelmat, erikoiskokoel-
mat) olevista henkilöaineistoista. Tässä 
tietokannassa oli kertomusvuoden lo-
pussa 4823 nimeä.

Ääni- ja kuvatallennekokoelma koos-
tuu työväen muistitietoa ja perinnettä 
sisältävistä haastatteluista ja muistel-
mista, kokouksien ja tilaisuuksien ää-
nitteistä, äänilevyistä sekä videonau-
hoista. Vuonna 2020 myös vain arkis-

Henkilökunta ryhmäkuvassa 
v. 1979.
Vas. 1. Anna-Liisa Lehtoranta 
2.Hilkka Seppä 3. Rakel Mik-
konen 4.Anna-Maija Nirhamo 
5. Pirjo Kaihovaara
Kuva: Jorma Nirhamo.
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ton sisäverkossa käytettävissä olevaan 
äänitetietokantaan luetteloitiin tiedot 
85 äänitteestä. 

Kirjaston kokonaismäärä on 243,5 
hyllymetriä. Käsikirjasto karttui vuo-
den 2020 aikana noin puolella hylly-
metrillä. Käsikirjasto koostuu pääasi-
assa asiakirjakokoelmien tutkimusta 
tukevasta kirjallisuudesta. Aihepiirei-
nä ovat poliittinen historia, sosiaali- ja 
kulttuurihistoria, työväenliike, henki-
löhistoria, taiteet ja kaunokirjallisuus. 
Käsikirjaston kartuntavuosilta 1945–
1996 on tutkijoiden käytettävissä van-
ha manuaalinen kirjastokortisto. Vuo-
desta 1997 alkaen käsikirjaston tiedot 
löytyvät Akseli-tietokannasta. Viite-
tiedot löytyvät myös Arjenhistoria-
portaalin kautta internetistä.

 
AHAA

Kansan Arkiston vanhentunut ar-
kistotietokanta Planeetta saatiin vih-
doin korvattua Kansallisarkiston 
johdolla toteutetulla Ahaa-hakemis-
topalvelulla. Migrointi toteutettiin 
syyskuussa IT-palveluyhtiö Cloud1:n 
toimesta. Migroinnin jälkeen van-
ha Planeetta toimii toistaiseksi edel-
leen, mutta kaikki uusi kuvailutieto 
viedään Ahaaseen. Ahaan myötä ar-
kistossa otettiin käyttöön uudet ku-
vailusäännöt ja -käytännöt, joita on 
2010-luvun alusta alkaen kehitetty 
paitsi kansallisen arkistokuvailun uu-
distamiseksi, myös Ahaa-hakemisto-
järjestelmän tiedontallennuksen oh-
jeeksi.

Ahaa on tietojärjestelmänä varsin 
monitahoinen ja toiminnallisuuksi-
en korjaustoimenpiteitä tehdäänkin 
järjestelmän tuottajan CSC:n toimes-
ta edelleen koko ajan. Myös järjes-

telmän käytettävyyden parantami-
sesta on tehty esityksiä. Tavoitteena 
on saada toimintaan mukaan käytet-
tävyysasiantuntija mahdollisimman 
pian. 

Järjestelmän raporttien eli arkis-
toluetteloiden ja vuosiraporttien 
suunnittelua jatkettiin koko toimin-
takertomusvuoden ajan. Yhtenä tär-
keimmistä Kansan Arkiston raport-
titavoitteista on saada Ahaaseen lu-
ettelo, joka on lähetettävissä asiak-
kaalle sähköpostitse. Myös Kansal-
lisarkistolle vuosittain raportoitavia 
tunnuslukuja varten suunniteltu, val-

Kansan Arkiston tutustumispäivät. Pirjo Koivumäki 
esittelee näyttelyä Kotkankadulla v. 1980.

Kansan Arkiston henkilökunta ryhmäkuvassa v. 1981. 
Vas. Hilkka Seppä, Anna-Maija Nirhamo, Maija Salo, 
Pirjo Rauanheimo, Rakel Mikkonen.
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tionapuarkistojen tarpeet täyttävä ra-
portti on tärkeä. 

Ahaan avulla arkiston tekstiasia-
kirjojen kuvailutietoja pystytään tar-
joamaan internetissä kulttuuriperin-
töorganisaatioiden yhteisessä Finna-
palvelussa. Finna-näkyvyys ei toteu-
tunut vielä toimintakertomusvuonna, 
vaan rajapintatoteutuksen odotetaan 
valmistuvan tulevan vuoden aikana. 
Näyttö- ja käyttörajoitetun aineis-
ton saatavuutta Finna-ympäristös-
sä on myös edelleen selvitetty SKS:n 
toimiessa ratkaisun pilottina. Varsi-
naista toteutusta vielä odotetaan, jot-
ta myös Kansan Arkiston näyttö- ja 
käyttörajoitettu aineisto olisi saatavis-
sa Finnan NKR-tutkijasalin kautta.

Ahaa ei kata kaikkia arkiston tar-
vitsemia osa-alueita: Ahaan kautta 
tuotetaan ainoastaan aineistojen me-
tatiedot Finnaan ja niinpä esimerkiksi 
digitaalisen aineiston jakaminen Fin-
nassa on toteutettava toisin. Suunnit-
telua digitaalisen arkistoaineiston 
vastaanottoon ja jakeluun jatkettiin 
yhdessä SKS:n, Musiikkiarkiston ja 

Svenska Centralarkivetin kanssa. Yk-
sityisarkistojen digitaalisten aineisto-
jen hallintajärjestelmä nimettiin Aa-
daksi ja sen toteuttamiseen tullaan 
hakemaan rahoitusta OKM:stä. 

Digitaalisten arkistoaineistojen 
saatavuus korostui kuluneen koron-
avuoden aikana. Koska arkiston me-
tatietoja tai digitoituja aineistoja ei 
vielä pääse selaamaan Finnan kaut-
ta, on arkiston vanha Planeetta-tieto-
kanta toistaiseksi yhä selattavissa ko-
tisivujen kautta ja näin arkiston digi-
toitu materiaali on mahdollista saa-
da käyttöön. Huomioitavaa on, että 
syyskuun 2020 jälkeen karttunut tai 
luetteloitu aineisto ei löydy vanhasta 
tietokannasta.

Myös aineiston tutkijapalvelutoi-
minnot puuttuvat Ahaasta. Ongelma 
tiedostettiin jo Ahaata käyttöönotet-
taessa ja toistaiseksi arkisto käyttää 
vanhaa Planeettaa osin tähänkin tar-
koitukseen.

Pia Pursiainen on osallistunut pal-
velu- ja raporttityöryhmien toimin-
taan ja Marita Jalkanen Ahaa-ohjaus-

Vuonna 1982 Eräjärven kansalaisopiston perinneryhmä toi talteen kun-
nan työväenhistoriaa: valtuustoryhmän pöytäkirjoja, järjestöjen pape-
reita, työväenyhdistyksen lipun, valokuvia, veteraanien muistelmia ja  
työväentalon perustuksiin sijoitetun pullon viesteineen vuodelta 1906. 
Perinneryhmän vetäjä Kalle Siren, Seppo Grönqvist, Toini Siren ja Reijo 
Kahelin ja aineistoa vastaanottamassa Anna-Maija Nirhamo. 
Kuva: Pekka Pajuvirta.
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ryhmän toimintaan. Janne Kuusisto 
on mukana Ahaan toimijatyöryhmäs-
sä. Ohjausryhmä kokoontui vuonna 
2020 viisi kertaa, palveluryhmä seitse-
män kertaa ja raporttityöryhmät kah-
deksan kertaa. Raporttien suunnitte-
luun, määrittelyyn ja tekoon annettiin 
Jasper-koulutusta kaksi kertaa.

Arkiston sisäiseen käyttöön tarkoi-
tettujen Ahaa-ohjeiden laatiminen jat-
kui, kun migraatio saatiin toteutettua 

Vuonna 1983 Työväenaatteen museo: 
1918-näyttelyn avajaiset, puhumassa Yhteis-
kunnallisen Arkistosäätiön puheenjohtaja Erk-
ki Rautee ja SKP:n puheenjohtaja Jouko Ka-
janoja. Kuva: Martti Lintunen.

ja järjestelmä tuli käyttöönoton myö-
tä tutummaksi. Ohjeita käytiin läpi ja 
hiottiin palavereissa, joihin osallistui-
vat kaikki Ahaata käyttävät työnteki-
jät. Vuoden loppuun mennessä oli jo 
suurin piirtein selvillä, mihin eri kent-
tiin mitkäkin tiedot tulee ja kannattaa 
lisätä. Ongelmia niin ohjeiden laati-
misessa kuin noudattamisessakin ai-
heuttivat Ahaan korjaamattomat vir-
heet, luvatut puuttuvat toiminnot, se-
kava epälooginen käyttöliittymä sekä 
järjestelmän äärimmäinen hitaus ja 
ajoittainen täysi toimimattomuus.

Ahaassa kaikki yhteisö- ja henkilö-
toimijat ovat yhteisiä palvelun käyttä-
jille. Tätä koordinoimaan perustettiin 
helmikuussa Toimijaryhmä, joka ko-
koontui vuoden aikana neljä kertaa. 
Ryhmässä arkistoa edusti Janne Kuu-
sisto. Ryhmän olennaisin tehtävä on 
hoitaa toimijoiden yhdistämisiin liit-
tyviä asioita, mutta tätä työskentelyä ei 
voitu aloittaa, koska kyseistä toimin-
nallisuutta ei ollut toteutettu järjestel-
mään. Palavereissa keskityttiinkin en-
nen kaikkea migraatioiden toteutuk-
siin, toimijoita koskeviin ohjeisiin ja 
Ahaan yleisiin ongelmiin.

1940-lukunäyttely on valmistunut, näyttelyä 
esittelee Anna-Maija Nirhamo v. 1984. 
Kuva: Pekka Pajuvirta. 
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Kertomusvuonna arkistoon tilastoi-
tiin 507 tutkijakäyntiä. Koronapan-
demiasta johtuen käynnit vähen-
tyivät edelliseen vuoteen verrattu-
na reilulla puolella (1108 käyntiä 
vuonna 2019). Tutkijasali oli osan 
vuodesta kiinni, mutta tutkijoi-
ta palveltiin kuitenkin sähköpos-
tin välityksellä ja puhelimitse.  Kä-
vijöistä tieteellisen tutkimuksen tai 
sukututkimuksen tekijöiksi ilmoit-
tautui 174. Suurimpaan kävijäryh-
mään ”muu tutkimus”, 333 kävijää, 
sisältyvät paikan päällä käyneet ai-
neistojen tiedustelijat (nämä eivät 
aina välttämättä johtaneet aineis-
totilauksiin), aineistojen luovutta-
jat, ei-akateemiset tutkijat, toimit-
tajat, kirjailijat, eri taideproduktioi-
den suunnittelijat, arkiston esittelyt 
ryhmille (kertomusvuonna arkistos-
sa vieraili kaksi opiskelijaryhmää) ja 
Kansan Arkiston ystävien tilaisuuk-
sissa käyneet vieraat (tilaisuuksia 
järjestettiin neljä).

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 4. 

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

_____________________________
__________

Poikkeusoloista huolimatta asia-
kirjakokoelmista tehtyjen tilausten 
kokonaismäärä 447 kappaletta, oli 
miltei sama kuin edellisenä vuonna 
(468 tilausta vuonna 2019). Myös 
tutkijasaliin tai kaukolainaksi toi-
mitettujen arkistoyksikköjen mää-
rä 1152 kappaletta laski vain vähän 
edelliseen vuoteen verrattuna (1193 
arkistoyksikköä vuonna 2019). 

Kaavio 1 esittää, miten tutkijasa-
liin tilatut arkistoyksiköt jakautuvat 
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järjestöarkistojen, henkilöhistorial-
listen aineistojen, erikoiskokoelmi-
en, äänitteiden, valokuvien ja kir-
jojen kesken. Eniten lainattiin jär-
jestöjen arkistoja (54 %): Suomen 
Kommunistinen Puolue, kansande-
mokraattiset järjestöt, Vasemmisto-
liitto, ammatilliset järjestöt ja muut 
järjestöt (kuten eläkeläisjärjestöt, 
raittiusjärjestöt, KSL jäsenjärjestöi-
neen, järjestötaloyhdistykset, Rau-
hanpuolustajat ja ystävyysseurat). 
Toinen suuri lainattu kokonaisuus 
oli henkilöhistorialliset aineistot 
(31 %): henkilöarkistot, muistelmat 
ja biograficakokoelmat. Tilatuista 
arkistoyksiköistä valokuvavedoksia 
oli 43 yksikköä. Valokuvia selataan 
tutkijasalitilauksiin verrattuna enem-
män sähköisessä muodossa, joko ar-
kiston tiloissa tai internetin kautta. 
Kaavio 2 esittää, miten tutkijasaliin 
tilatut arkistoyksiköt jakautuvat asia-
kirjaluokituksen mukaan.

Arkistosta toimitettiin yhteen-
sä 19 kaukolainatilausta tutkijoille 
maakunta-arkistoihin sekä pitem-
piaikaisia asiakirjalainoja aineiston 
luovuttajille historiankirjoitusta tai 
digitointia varten. Kaukolainoista 11 

toimitettiin Kansallisarkistoon Vie-
rumäen joukkohautojen selvitystä 
varten. Kansan Arkiston aineistoa 
on ollut näyttelyissä lainassa Työvä-
enmuseo Werstaalla ja Lenin-mu-
seossa.

Arkistoaineistoon kohdistuvat 
tiedonhaut työllistivät arkiston tut-
kijapalvelua entiseen tapaan. Val-
taosa tiedonvälityksestä tapahtuu 
sähköpostitse. Asiakirjoja koske-
viin tiedonhakupyyntöihin annet-
tiin selvityksiä puhelimitse 129 sekä 
sähköpostitse ja kirjeitse 209 kap-
paletta. Kuva-arkistoon osoitettuja 
valokuvakokoelmia koskevia tie-
donhakupyyntöjä oli 242 kappalet-
ta. Voi todeta, että korona ei vähen-
tänyt merkittävästi aineistojen käyt-
töä ja tiedusteluja kertomusvuonna.

Kansan Arkiston kotisivuilla vie-
railtiin jälleen runsaasti ja erityises-
ti arkistotietokannan käyttö on ol-
lut hyvin suosittua. Sivuilla oli yli 
17 000 sivukatselua ja näistä eniten 
oli arkistotietokantaan kohdistuvia 
vierailuja.
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6. Kuva-arkisto

Kuva-arkiston kokoelmat koostuvat 
työväenliikkeen, kansalaisjärjestö-
jen ja työväestön historiaan liittyväs-
tä kuva-aineistosta, jota on karttunut 
vuodesta 1945 lähtien. Vanhimmat 
yksittäiset kuvat ovat 1800-luvun lo-
pulta. Kuva-arkisto on muotoutunut 
suurelta osin eri työväenlehtien ku-
va-arkistoista tai niiden osista. Ko-
koelmat sisältävät valokuvaaja Yrjö 
Lintusen huomattavan negatiiviko-
koelman. 

Kansan Arkiston kuva-arkistos-
sa on valokuvia noin 2,5 miljoonaa 
kappaletta. Kuva-aineiston kartun-
ta tapahtuu pääasiassa lahjoitusten 
kautta. Vuonna 2020 kuvaluovutuk-
sia saatiin 16 kpl. Kuvia luovutettiin 
1,3 milj. kpl. Luovutuksista merkittä-
vimmät olivat jo kappaleessa 3. ’Ko-
koelmien kartunta’ mainitut Kansan 
Uutisten ja Pekka Pajuvirran luovu-
tukset. Valokuvia vastaanotetaan yhä 
perinteisesti vedoksina ja negatiivei-
na, mutta entistä useampi kuvaluo-
vutus tulee digitaalisena. Arkiston 
oma kuvaustoiminta on kokonaan 
digitaalista.

 
Akseli ja Arjenhistoria

Kuva-arkiston työkaluna toimi vie-
lä toimintakertomusvuoden aikana 
yhteistyössä mm. Työväen Arkiston 
ja Työväenmuseo Werstaan kanssa 

toteutettu selainpohjainen tietokan-
tajärjestelmä. Se rakentuu kahdesta 
osasta: 
• organisaatiokohtaisesti, sisäisenä 
luettelointi- ja tiedonhakuvälinee-
nä toimivasta Akseli-tietokannasta, 
jossa kukin organisaatio näkee vain 
omat kokoelmansa. 
• internetissä selailtavasta Arjenhis-
toria-verkkoportaalista (www.ar-
jenhistoria.fi), jossa näkyvät kaikki-
en mukanaolijoiden kuvat ja esineet 
kuvailutietoineen. Kuvien ja esinei-
den tai niiden kuvailutietojen näyt-
tämistä internetissä rajaa tietosuoja- 
ja tekijänoikeuslaki. Tiedonhaku on 
mahdollista yhdestä organisaatios-
ta kerrallaan tai samanaikaisesti kai-
kista organisaatioista. Yhteisen haun 
toimintoa tukee mm. yhdenmukais-
tettu asiasanoitus. Arjenhistoria-por-
taali tarjoaa mahdollisuuden kuvien 
tilaamiseen verkon kautta. Lisäksi 
käyttäjä voi lähettää palveluun omia 
kommenttejaan sekä tietojaan kuvis-
ta. Arjenhistorian sisältö on selatta-
vissa internetissä myös Finna-palve-
lun kautta (www.finna.fi).

Osa Arjenhistorian kuvista on di-
gitaalisesti vesileimattu väärinkäy-
tösten estämiseksi. Vesileimasta käy 
ilmi lähdeorganisaatio, josta kuvan 
voi tilata. Vesileiman käyttäminen 
on herättänyt runsaasti keskustelua 
erityisesti Finna-ympäristössä, jossa 
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on yhä enemmän siirrytty painotta-
maan vapaasti verkosta saatavilla ole-
via aineistoja. Kansan Arkistossakin 
on vesileimat poistettu tietyiltä kuvil-
ta ja siirrytty CC-lisenssien käyttöön. 
Huomioitava on kuitenkin joidenkin 
ammattivalokuvaajien toiveet vesilei-
man säilyttämisestä. Arjenhistoria si-
sältää noin 38 000 Kansan Arkiston 
kuva- ja esinetietuetta. Arjenhistoria-
kokoelmaportaalin kävijämäärä on 
edelleen ollut korkea. Kuukaudessa 
oli keskimäärin yli 53 000 vierailijaa. 
Toimintakertomusvuonna Arjenhis-
toriaan luetteloitiin 5 957 objektia ja 
vuoden päättyessä Akselissa oli valo-
kuvia 58 631 ja esineitä (esimerkiksi 
julisteita ja rintamerkkejä) 3 570 kpl.
Kuva-arkistosta tehtiin vuoden 2020 
kuluessa 252 tiedustelua ja tilattiin 
yhteensä 516 kuvaa. 

Julistekokoelmassa on 7827 julis-
tetta. Luetteloidut julisteet ovat asiak-
kaiden käytettävissä Arjenhistoria ja 
Finna-verkkopalveluissa. Kokoelma 
karttui 107 julisteella. 

Collecte

Toimintakertomusvuonna kuvatieto-
kannan uudistustyötä jatkettiin yh-
dessä ohjelmistotuotantoyhtiö Use-
rixin kanssa. eKuvasta Collecteksi 
muuttuvassa tietokannassa paranne-
taan hakutoimintoja, siirrytään yhä 
enemmän yhteisten sanastojen ja 
ontologioiden käyttöön sekä paran-
netaan tietokannan yleistä käytettä-
vyyttä muun muassa tekemällä ku-
vailulomakkeista joustavampia käyt-
tää. Collecten myötä arkisto osallis-
tui PALJO-hankkeeseen, jonka kes-
keisenä tavoitteena on kuvakauppa-
toiminnan rakentaminen Finnaan 

sekä osallistuminen Finnan Luok-
kahuone-toimintaan. Edelleen Col-
lecten myötä arkisto osallistui RAI-
SU-hankkeeseen, jossa muun muas-
sa kehitetään automaattisen asiasa-
noituksen eli Annif:in integraatiota 
sekä 3D-aineiston katselumahdolli-
suutta. Collecte-työryhmä kokoontui 
toimintakertomusvuonna neljä ker-
taa. Tapaamisiin osallistui Pia Pur-
siainen.

Kansan Arkiston ja Työväenaatteen museon henkilö-
kunnan kevätretki Työväenmuseoon v. 1988. Vas. Hilk-
ka Seppä, Ulla-Maija Peltonen, Anna-Maija Nirhamo, 
Vesa Karvinen, Pirjo Kaihovaara, museonjohtaja Pontus 
Blomster. Kuva: Leena Koskinen.

Ritva Pekkola ja Pirjo Kaihovaara menos-
sa Eläkeläiset ry:n risteilylle esittelemään 
Kansan Arkiston toimintaa. v. 2004. 
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K A N S A N   A R K I S T O N  
75-vuotisseminaari



K A N S A N   A R K I S T O N  
75-vuotisseminaari

Kuvat: Auli Ollikka.
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Kansan Arkisto neuvoo ja opastaa 
järjestöjä arkistotoimen hoitamises-
sa. Neuvonnan ja ohjauksen myö-
tä varmistetaan aineiston säilyvyys. 
Neuvonnan myötä aineistoista saa-
daan paremmin hallittavia ja helpo-
tetaan päätearkistoon luovuttamisen 
prosessia. Arkiston tehtäviin kuuluu 
lisäksi opiskelijoiden ja tutkijoiden 
ohjaus ja neuvonta sekä esitelmien 
pito arkistoalan seminaareissa histo-
ria- ja perinnetieteiden kurssilaisil-
le ja muille perinteentallennuksesta 
kiinnostuneille.

Tutkija Reetta Laitinen piti luen-
non Keravan seudun sukututkijoiden 
Järvenpään piirille 11.2.2020 Järven-
päässä. Tilaisuudessa kerrottiin Kan-
san Arkistosta erityisesti sukututki-
muksen näkökulmasta. Kansan Ar-
kisto ja muut Yksityiset keskusarkis-
tot olivat useimmille kuulijoille en-
tuudestaan tuntemattomia. Tilaisuu-
teen osallistui noin 20 henkilöä.

Arkisto osallistui Työväenmuseo 
Werstaalla 5. syyskuuta järjestettyyn 
Työväenkirjallisuuden päivään, jon-
ka teemana oli ”Iloinen 20-luku?” 
Arkiston pöydän ääreen pysähtyi päi-
vän aikana muutama henkilö, joille 
esiteltiin arkistotietokantoja ja kirjal-
lisuuteen liittyviä aineistoja.

Kallion Kulttuuriverkosto järjes-
ti marraskuussa Kallio Kipinöi -fes-
tivaalin, joka huipentui lauantaina 

7. Arkistotoimen neuvonta,  ohjaus ja koulutus

21.11.2020 Hämeentie-juhlaan. Kan-
san Arkisto osallistui juhlaan Kalli-
on kirjastossa, jossa Reetta Laitinen 
luennoi aiheesta ”Kalliolaisia naisia 
Kansan Arkistossa”. Laitinen esitteli 
kahdeksan kalliolaisen naisen kaut-
ta Kansan Arkiston aineistoja ja va-
lotti vasemmistolaisen työväenliik-
keen aktiivien elämää ja kokemuksia 
1900-luvun alkupuoliskolla. Koro-
narajoitusten vuoksi osallistujamää-
rä oli rajattu paikan päällä 10 henki-
löön, mutta esitys striimattiin myös 
festivaalin Youtube-kanavalle.

Henkilökunnan koulutus

Kansan Arkiston ja Työväenliikkeen 
kirjaston henkilökuntaa sekä Työ-
väenkirjaston ystäviä osallistui Suo-
men Punaisen Ristin ensiapukurssil-
le (EA1). Kaksipäiväisen kurssin en-
simmäinen osa järjestettiin 9.3. mut-
ta toinen osa siirtyi koronatilanteen 
vuoksi syyskuulle 7.9.2020. Arkis-
ton henkilökunnasta kurssin ja ensi-
apukortin suorittivat Janne Kuusisto, 
Reetta Laitinen, Auli Ollikka ja Henri 
Sundholm.

Arkiston työsuojeluvaltuutettu 
Reetta Laitinen suoritti JHL:n kol-
mipäiväisen Työsuojelun perusteet 
-kurssin 2.-4.11.2020. Kurssi järjes-
tettiin etänä ja siinä käsiteltiin muun 
muassa työsuojeluvaltuutetun roolia 
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ja tehtäviä sekä työympäristön riski-
tekijöitä.

Kansan Arkiston tutkija Henri 
Sundholm suoritti kertomusvuoden 
aikana Kansallisarkiston järjestä-
män asiakirjahallinnan peruskurssin. 
Kurssi toteutettiin monimuotokou-
lutuksena, mutta koronapandemiasta 
johtuen toinen opetuspäivä joudut-
tiin perumaan ja luennot videoitiin. 
Asiakirjahallinnan peruskurssi kar-
tutti Sundholmin osaamista analo-
gisesta ja sähköisestä asiakirjahallin-
nasta, mistä on hyötyä päivittäisessä 
arkistotyössä Kansan Arkistossa.

Poliittiset naisvangit- näyttelyn avajaiset v. 2002. Pia Pursiainen 
videokuvaamassa. Kuva: Martti Lintunen.

Rauhankyyhkyjulistenäyttely arkiston ala-aulassa. Marita 
Jalkanen ja Reetta Riihimäki julisteiden edessä v. 2000.

Kansan Arkiston tutustumispäivät v. 
1994. Yhteiskunnallisen Arkistosäätiön 
puheenjohtaja Tauno Saarela ja valoku-
va-arkiston tutkija Ulla-Maija Peltonen 
Mauri Heinosen Rauhanairut (Skootte-
riairut) taideteoksen ääressä. 
Kuva: Solveig Lepomäki.
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8. Yhteistyö

Arkistoyhteistyö

Yksityiset keskusarkistot ry:n 
toiminta

Yksityiset keskusarkistot ry, YKA, on 
enintään 80-prosenttista lakisääteis-
tä valtionapua nauttivien yksityisten 
arkistojen yhteistoimintajärjestö, jos-
sa oli vuonna 2020 yhdeksän jäsen-
tä. Yhdistyksen tarkoituksena on lisä-
tä yksityisarkistojen näkyvyyttä ja ar-
vostusta sekä pitää yllä yhteyksiä mui-
hin arkistoihin. Yhdistys seuraa alan 
kehitystä ja edistää arkistojen välistä 
yhteistyötä. 

Yksityiset keskusarkistot ry:n si-
vuilla (www.yksityisetkeskusarkistot.
fi) esitellään yhdistys, kerrotaan yh-
distyksen 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. Sivuilla on li-
säksi ladattavissa YKA:n laatima oh-
jeistus sähköisen aineiston tiedonhal-
linnasta, vastaanotosta ja käsittelystä. 

Työväenperinnelaitosten 
yhteistyö

Työväenperinnelaitosten kokoelma-
yhteistyö toimii siten, että museo 

vastaa esineistä, arkistot asiakirjoista 
ja Työväenliikkeen kirjasto painetus-
ta kirjallisuudesta. 

Vuonna 2019 Työväenliikkeen kir-
jasto neuvotteli tekijänoikeusjärjestö 
Kopioston kanssa sopimuksen, jon-
ka myötä digitoidut työväenlehtiai-
neistot avattiin yleisölle Työväenliik-
keen kirjastossa, Kansan Arkistossa 
ja Työväen Arkistossa sekä Werstaal-
la. Työväenperinne sai hankkeeseen 
apurahaa. Sopimuksen myötä Kan-
san Arkiston asiakaspäätteillä voi se-
lata mm. Suomen Sosialidemokraat-
tia, Työkansan Sanomia ja Vapaata 
Sanaa sekä Kansan Uutisten varhai-
simpia numeroita. Kansan Arkistossa 
lehtiä ladattiin vuonna 2020 yhteensä 
1470 kertaa. 

Kansan Arkisto on mukana Työ-
väentutkimus Vuosikirjan toimitus-
työssä. Työväentutkimus on työvä-
estöä ja yhteiskunnallisia aiheita kä-
sittelevä tieteellinen julkaisu, joka 
edistää muistiorganisaatioiden ja 
tiedeyhteisön vuorovaikutusta sekä 
kokoaa yhteen työväenhistoriaan 
liittyvät ajankohtaiset teemat ja ta-
pahtumat. Toimituskunnassa Kan-
san Arkistoa edusti Janne Kuusisto. 
Kertomusvuonna lehden teemana oli 
”Katse muihin pohjoismaihin”. Tut-
kijoita etsittiin kirjoituskutsulla, jota 
levitettiin kansainvälisesti, ja laajem-
paa yleisöä tavoiteltiin myös sillä, että 
tutkimusartikkelit julkaistiin englan-
niksi. Arkiston omilla sivuilla Työvä-
enperinnelaitokset-osiossa esiteltiin 
Kansantalojen Liiton kanssa toteutet-
tua projektia aineistojen pelastami-
seksi järjestötaloilta sekä Oulun Jär-
jestötalon ja Kansan Uutisten luovu-
tuksia. Kirja-arvosteluja lehteen kir-
joitti työntekijöistä Reetta Laitinen.
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Työväenperinteen julisteprojekti

Työväenperinteen yhteisprojektis-
sa jatkettiin julisteiden digitointia ja 
luettelointia Työväenliikkeen kirjas-
tossa, Työväen Arkistossa ja Kansan 
Arkistossa. Kansan Arkistossa pro-
jektityöntekijä Martti Niura käsitteli 
luetteloimattomia julisteita sekä Ky-
menlaaksosta Karhulasta tulleen lah-
joituksen, yhteensä 273 julistetta. Ai-
hepiiriltään kyseessä oli pääosin vaa-
li- ja tapahtumajulisteita sekä kon-
sertti- ja kampanjajulisteita. Julisteet 
inventoitiin, luetteloitiin, digitoitiin, 
numeroitiin ja pakattiin arkistoitavik-
si. Julisteet luetteloitiin Akseli-järjes-
telmään, josta ne siirtyvät soveltuvin 
osin Finnaan.

Arkistosektorin arkkitehtuurityö

Arkistosektorin arkkitehtuurityötä 
jatkettiin toimintakertomuskaudella. 
Keskeisenä tavoitteena on parantaa 

sektorin yhteentoimivuutta ja edel-
lytyksiä hyödyntää olemassa olevia 
palveluita. Yhteisellä arkkitehtuurilla 
pyritään myös havaitsemaan sektorin 
päällekkäiset ja epäyhtenäiset toimin-
tatavat. Arkkitehtuuriryhmään osal-
listui Pia Pursiainen. Ryhmä kokoon-
tui yhteensä 10 kertaa.

Time Machine 

Arkisto osallistuu EU:n laajuiseen 
Time Machine -hankkeeseen, jossa 
kehitetään arkistojen, kirjastojen ja 
museoiden kulttuuriperintöaineisto-
jen digitointiratkaisuja. Digitoiduista 
aineistoista pyritään muodostamaan 
tekstin- ja hahmontunnistusta hyö-
dyntäen ”menneisyyden big data”.

Time Machinen tavoitteena on 
myös luoda tekoälyyn perustuvia rat-
kaisuja ja palveluita, joilla kansalaiset, 
tutkijat ja muut käyttäjäryhmät saa-
vuttavat digitaalisen kulttuuriperin-
nön ja voivat hyödyntää yhteistä da-
taa uusilla tavoilla. Time Machinen 
etäkokouksiin osallistuivat Marita 
Jalkanen ja Pia Pursiainen.

Lauluottaakantaa.fi

Lauluottaakantaa.fi-sivuston toimi-
tuskunta jatkoi toimintaansa vuonna 
2020 pääosin etäkokouksissa. Koko-
uksissa Kansan Arkistoa edusti Reet-
ta Laitinen. Toimituskunta koostuu 
TSL:n, KSL:n, Työväen Arkiston ja 
Kansan Arkiston työntekijöistä sekä 
työväenmusiikin ammattilaisista ja 
harrastajista.

Martti Niura, Työväenperinne ry:n 
projektityöntekijä. Kuva: Auli Ollikka.
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9.  Kansan Arkiston 
Ystävät ry

Kansan Arkiston ystävät ry 
on vuonna 1994 perustettu 
yhdistys, jonka tarkoituksena koo-
ta yhteen työväenliikkeen aatteelli-
sista, sivistyksellisistä ja järjestöllisis-
tä perinteistä ja historiasta kiinnos-
tuneita kansalaisia, kehittää ja tukea 
Kansan Arkiston toimintaa sekä sy-
ventää työväenperinnetyön tunte-
musta.

Yhdistyksen vuosikokous siirret-
tiin koronasyistä syksylle ja se jär-
jestettiin 8.9.2020. Yhdistyksen pu-
heenjohtajana toimi Veli-Pekka Lep-
pänen ja hallituksen jäseninä Kauko 
Aaltonen, Helena Hölttä, Arja Män-
tyniemi, Pentti Laine, Pia Pursiainen, 
Taisto Terävä ja Jaakko Tiainen. Yh-
distyksellä oli toimintavuoden lopus-
sa 138 jäsentä.

Kansan Arkiston Ystävät ja Kansan 
Arkisto järjestivät yhteistyönä kerto-
musvuonna neljä kirjatilaisuutta. Kol-
me tilaisuutta jouduttiin koronasyistä 
peruuttamaan. Lisäksi tilaisuuksien 
osallistujamäärää jouduttiin rajoit-
tamaan 20 henkilöön. Koko vuonna 
tilaisuuksiin osallistui 129 henkilöä. 
Tilaisuuksista tiedotettiin kirjeitse, 
sähköpostilla ja ilmoituksilla Kansan 
Uutisissa ja Helsingin sanomissa sekä 
arkiston Facebook- sivustolla. 

Kevät 2020 (suluissa osallistujamää-
rät)
11.2.Roselius ja Silvennoinen: Villi 
itä (73)
perutut
10.3. Ulla-Maija Peltonen: Barbaria ja 
unohdus – peruuntui
17.3. Juhani Lindholm: Kääntäjän 
työn esittely –peruuntui
21.4. Virva Liski – siirtyi syksyyn
Syksy 2020
8.9. Virva Liski: Vankileirin selviyty-
jät (19)
20.10. Riitta Kylänpää: Utelias mie-
li (19)
17.11. Kjell Westö: Tritonus (18) + 
striimaus
8.12. Santeri ja Lea Pakkanen ”Se ta-
pahtui meille” - peruuntui
Keskusteluja veti Kansan Arkiston 
ystävien puheenjohtaja Veli-Pekka 
Leppänen.
9. Tilat 
Kansan Arkisto toimii Helsingis-
sä kahdessa eri toimipisteessä. Toi-
mistotilat ja tutkijasali sekä 120 m2 

Kevät 2020 (suluissa osallistujamää-
rät)

11.2.Roselius ja Silvennoinen: Villi 
itä (73)
perutut
10.3. Ulla-Maija Peltonen: Barbaria ja 
unohdus – peruuntui
17.3. Juhani Lindholm: Kääntäjän 
työn esittely –peruuntui
21.4. Virva Liski – siirtyi syksyyn

Syksy 2020

8.9. Virva Liski: Vankileirin selviyty-
jät (19)
20.10. Riitta Kylänpää: Utelias mie-
li (19)
17.11. Kjell Westö: Tritonus (18) + 
striimaus
8.12. Santeri ja Lea Pakkanen ”Se ta-
pahtui meille” - peruuntui

Keskusteluja veti Kansan Arkiston 
ystävien puheenjohtaja Veli-Pekka 
Leppänen.

Kansan Arkiston Ystävät ry:n kirjatilaisuus v. 2020. 
Kuva: Marita Jalkanen.
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10. Tilat

Kansan Arkisto toimii Helsingis-
sä kahdessa eri toimipisteessä. Toi-
mistotilat ja tutkijasali sekä 120 m2 
suuruinen arkistomakasiini sijaitse-
vat Vetehisenkuja 1:ssä. Loput säily-
tystilat sijaitsevat Sorvaajankadulla. 
Sorvaajankadun tilat ovat 715 m2.

Kansan Arkisto 10 vuotta Vetehisenkujalla v.  2000. 
Vas. ylhäältä Reetta Riihimäki, Ritva Pekkola, An-
na-Maija Nirhamo, Pirjo Kaihovaara, Marita Jalka-
nen,  Hilkka Seppä. 
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Kansan Arkistoa ylläpitää Yhteiskun-
nallinen Arkistosäätiö. Arkistosääti-
ön valtuuskunnan nimi vaihtui sään-
tömuutoksen myötä hallintoneuvos-
toksi, jonka muodostaa kaksikym-
mentä henkilöjäsentä. 

Vuonna 2020 hallintoneuvoston 
jäseninä ovat olleet:
Heidi Auvinen, Oiva Björkbacka, 
Matti Harjuniemi, Janne Hernes-
niemi, Soile Hyvärinen, Tanja-Riik-
ka Knyazev, Mikko Koikkalainen, 
Joni Krekola, Laura Lodenius, Pau-
liina Murto-Lehtinen, Raimo Parik-
ka, Jorma Pikkarainen, Tauno Saa-
rela, Minttu Sillanpää, Vihtori Suo-
minen, Riikka Taavetti, Tero Toi-
vanen, Anna-Mili Tölkkö ja Pir-
jo Virtaintorppa. Hallintoneuvos-
ton puheenjohtajaksi valittiin Pirjo 
Virtaintorppa ja varapuheenjohta-
jana jatkaa Soile Hyvärinen. Hallin-
toneuvosto piti koronasta johtuen 
vuosikokouksensa sähköpostikoko-
uksena 27.4.2020. 

Säätiön asioita hoitaa ja edustaa 
hallitus. Arkistosäätiön hallituksen 
puheenjohtajana vuonna 2020 toi-
mi Tauno Saarela ja jäseninä Lau-
ra Lodenius, Raimo Parikka, Jor-
ma Pikkarainen, Minttu Sillanpää, 
Riikka Taavetti ja Vihtori Suominen 
(27.4.2020 alkaen). Hallituksen sih-
teerinä on toiminut Kari Määttänen. 
Arkistosäätiön asiamiehenä sekä 

esittelijänä hallituksen kokouksis-
sa on ollut Marita Jalkanen. Säätiön 
kirjanpitäjänä on toiminut Jari Salo 
Ovil Oy:stä ja tilintarkastajana HT-
tilintarkastaja ekonomi Timo Vilén 
ja varalla HT Simo Dückstein.

Hallitus kokoontui kertomusvuo-
den aikana kuusi kertaa. Kokouksis-
sa käsiteltiin säätiön talous- ja hen-
kilöstöasioita ja Kansan Arkiston 
toiminnan kehittämistä. Hallituk-
selle ja valtuuskunnalle / hallinto-
neuvostolle ei ole maksettu palkki-
oita. Säätiöllä ei ole ollut lähipiirita-
pahtumia.

11. Hallinto
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12. Henkilöstö

Tutkija Reetta Laitinen. 
Kuva: Auli Ollikka

Kansan Arkiston työsuhteiseen henkilökuntaan kuului kuluneen vuoden ai-
kana yhdeksän henkilöä. Työsuhteessa olleen henkilöstön työpanos oli 7,52 
henkilötyövuotta. Arkistomestari Riitta Lindgren eläköityi vuoden alussa ja 
Heidi Hietalahti palkattiin syksyllä. Henri Sundholm oli syksyllä opintova-
paalla ja hänen sijaisenaan toimi Anna Kemppinen. 

JHL:n luottamushenkilönä jatkaa Kari Määttänen ja työsuojeluvaltuutettuna 
Reetta Laitinen. Henkilöstön kanssa käytiin vuoden aikana kehityskeskustelut. 
Arkiston työterveyshuollosta vastaa Terveystalo.

Vakinaiseen henkilökuntaan ovat vuonna 2020 kuuluneet:

- Hietalahti, Heidi, arkistosihteeri / arkistomestari (1.10.2020 alkaen 60%)
- Jalkanen Marita, FM, arkistonjohtaja
- Kuusisto Janne, VTM, tutkija
- Laitinen Reetta, FM, tutkija
- Lindgren Riitta, arkistomestari (31.1.2020 asti) 
- Määttänen Kari, FM, tutkija
- Ollikka Auli, arkistosihteeri, kuvankäsittelijä 
- Pursiainen Pia, tradenomi (YAMK), YTK, tutkija
- Sundholm Henri, VTM, tutkija, opintovapaalla 1.9.-31.12.2020

Muut työntekijät:
 
- Kemppinen Anna, FM, ma tutkija 1.8. – 31.12.2020
- Niura Martti, TP:n projektityöntekijä 1.9. - 31.10.2020

Osallistumiset ja tapahtumat 2020

21.1. Tes-neuvottelut JHL / Kari ja Marita
29.1. Gulag ja Suomi – historia ja muisti -seminaari, Oodi / Marita
6.2. Aalto yliopiston opiskelijaryhmä (7 henkilöä) / Janne ja Pia
11.2. Tes-palaveri JHL / Kari ja Marita
11.2. Järvenpään sukututkijat / Reetta
11.2. Kansan Arkiston Ystävät kirjatilaisuus Roselius ja Silvennoinen ”Villi itä”
18.2. YAS hallituksen kokous / Kari ja Marita
4.3. YAS hallituksen kokous / Kari ja Marita
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5.3. Työväenperinnepäivä Työväenliikkeenkirjas-
to / Marita
6.3. Ahaa-migraatiopalaveri Cloud 1 kanssa
9.3. Ensiapukurssi / Auli, Henri, Janne, Reetta
11.3. Time Machine -palaveri / Marita
18.3. Tutkijasali kiinni ja etätyösuositus
20.3. Tilintarkastus / Marita
30.3. YAS hallituksen kokous / Kari ja Marita
27.4. YAS:n hallintoneuvoston kokous (sähköpos-
tikokous) / Kari ja Marita
28.4. Finnan arkistosektorin tapaaminen / Pia
5.5. Ahaa-näyttö- ja käyttörajoitukset Finna-koulu-
tus
19.5. Kansan Arkiston strategiaryhmän kokoon-
tuminen
21.5. Ykan vuosikokous / etä / Marita
1.6. YAS hallitus lähi + etä / Kari ja Marita
2.6. Tutkijasali auki (rajoitukset voimassa)
10.8. Kansan Arkiston strategiapalaveri
11.8. Kansantalojenliiton projektin aloituspalaveri, Puistokulma Vantaa / Kari 
ja Marita
17.-18.8. Työväenhistorian ja perinteentutkimuksen seuran kesäseminaari, 
Werstas Tampere / Reetta ja Anna
24.8. YAS hallitus
26.8. Time Machine paneeli / Marita 
5.9. Työväenkirjallisuuspäivä Werstas Tampere / Janne
7.9. Ensiapukurssi
8.9. Kansan Arkiston Ystävät vuosikokous ja kirjatilaisuus Virva Liski ”Van-
kileirien selviytyjät”
10.-11.9. IALHIn seminaari (etä) / Marita
11.9. KAM-organisaatioiden visio metatiedoista / Pia
11.9. Kansantalojen liiton projektin aloituspalaveri / Anu, Kari ja Marita
11.-12.9. Ahaa-migraatio
17.9. JHL:n palkkausjärjestelmä / Kari ja Marita
18.9. Keskustan ja maaseudun arkiston 50-vuotisjuhla / Marita
21.9. Kansan Arkiston henkilökunnan strategiapalaveri
22.9. Ahaa-testausta
23.9. Ahaa-ajankohtaiset koulutus
28.9. Työväenperinteen hallitus / Marita
28.9. Kansan Arkiston strategiaryhmä
30.9. Kansan Arkiston 75-vuotisjuhlan suunnittelupalaveri Työväenliikkeen 
kirjasto / Kari ja Marita
6.10. Kansan Arkiston 75-vuotisjuhla Työväenliikkeen kirjastossa ja korona-
rajoituksista johtuen myös striimattuna

Tutkija Kari Määttänen. 
Kuva: Auli Ollikka.
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19.10. YAS:n hallitus / Kari ja Marita
20.10. Kansan Arkiston Ystävät kirjatilaisuus Riitta Kylänpää ”Utelias mieli” 
Claes Anderssonin elämänkerta
27.10. Aada-palaveri / Marita ja Pia
2.-4.11. Työsuojelukurssi JHL / Reetta
5.11. Finna-arkistosektori
9.11. Työväenperinteen vuosikokous / Marita
12.11. Ahaa-koulutus
16.11. Influenssarokotus
16.11. Lenin-konferenssi / Janne ja Marita
17.11. JHL:n palkkatyöryhmä
17.11. Kansan Arkiston Ystävien kirjatilaisuus Kjell Westö
18.11. Ahaa-koulutus (ohjeet)
18.11. Kansantalojen liiton keruuprojektin palaveri / Kari ja Anu
19.11. Ahaa-koulutus
21.11. Luento aiheesta Kallio kipinöi, Kallion kirjasto / Reetta
24.11. JHL:n palkkatyöryhmän kokous / Kari ja Marita
26.11. Ahaa-koulutus
30.11. Tutkijasali kiinni
26.11. Ahaa-koulutus
2.12. Time Machine / Pia ja Marita
3.12. Ahaa-koulutus
7.12. Työväenmuseoyhdistyksen vuosikokous / Pia
8.12. JHL:n palkkatyöryhmä / Kari ja Marita
15.12. Työväenperinteen hallitus / Marita
16.12. Aada-palaveri / Pia ja Marita
16.12. Akseli-konsortio / Pia
18.12. Ahaa-Finna-palaveri

Tutkijat Janne Kuusisto ja Henri Sundholm 
ensiapukurssilla. Kuva: Auli Ollikka.

Tutkija Janne Kuusisto. 
Kuva: Auli Ollikka.
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Liite 1. Asiakirjakokoelmat 31.12.2020

                         kpl        hyllymetriä
1. Järjestöjen arkistot              7 510           2 915 
Vanhan työväenliikkeen järjestöt                106                   4
    B Suomen Kommunistinen Puolue               1 069               485
    C 1920- ja 1930-lukujen vasemmistolaiset järjestöt    293                 17
    D Kansandemokraattiset järjestöt / Vasemmistoliitto  2 953               885
    E Ammatilliset järjestöt             1 133               758
    F Muut järjestöt                          1 956                           766
2. Työväenlehtien ja kirjapainojen arkistot  107               265

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                496               407

6. Muistelmat                                      1 141       9

7. Biograficakokoelmat                                                  2 022      28
 

Yhteensä                                             3733
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Liite 2. Erityisaineistokokoelmat 31.12.2019
                      kpl hyllymetriä
8. Äänitekokoelma             11 323            83       
  
9. Mikrofilmit                               941

10. Käsikirjasto                         14 822               243

11. Valokuvat ja negatiivit                   2 654 578           226,2                        
       Luetteloidut kuvat tietokannassa                       58 643 

12. Julisteet                              7827 

13. Rakennuspiirustukset                           1 169
 
14. Näyttelyt                                            218 

15. Kuvataide (luetteloidut)                             569
 
16. Rainat                               554
 
Yhteensä                                631
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Liite 3. Asiakirja-aineiston kartunta 2020 - uudet arkistonmuodostajat

1B Suomen Kommunistinen Puolue      
SKP:n Hepolan osasto      1975 – 1990 
SKP:n Lohjan Itäinen  osasto     1949 – 1987
SKP:n Lohjan Moision osasto     1953 – 1964   
SKP:n Muhoksen osasto      1949 – 2012
SKP:n Sokeain ryhmä     1945 – 1956
SKP:n Varkauden aluekomitea    1945 – 1957

1D1 Suomen Kansan Demokraattinen Liitto 
Laitasaaren Demokraattinen Yhdistys    1953 – 2006
SKDL:n Perniön kunnallisjärjestö    1948 – 1991

1D2 Suomen Naisten Demokraattinen Liitto (SNDL) 
Lohjan Leenat       1940 – 1993
1D3 Vasemmistonuoret (Vanu) / Suomen Demokraattinen Nuorisoliitto (SDNL)
Avant        1953 – 1963
Nivalan Demokraattiset Nuoret    1973 – 1974
Perniön Demokraattiset Nuoret    1956 – 1957

1D5 Suomen Demokratian Pioneerien Liitto (SDPL)
Väinölänahon Pioneerit     1981 – 1987
 
1D6 Vasemmistoliitto
Annan piiri-Varsinais-Suomen Vasemmistonaiset  1990 – 2015
Etelä-Oulun Vasemmisto     2007 – 2013
Perniön Vasemmistoliitto     1945 – 2002
Suur-Patelan Vasemmisto     1990 – 1990
Vasemmistoliiton Kylmälänkylän Yhdistys   1951 – 1994

1E Ammatilliset järjestöt
Oulun kunta-alan yhteisjärjestön työsuojelujaosto              1990 – 2001
Kiimingin kunta-alan ammattiyhdistys JHL Os. 498 2008 – 2012
Oulun kaupungin työntekijät JHL Os. 24   1978 – 2008
Suomen maa- metsä- ja uittotyöväenliiton Muhoksen 
osasto         1923 – 1930
Vaasan metallityöväen ammattiosasto                 1949 – 1950
Varkauden kunnalliset työntekijät                1978 – 1990
Rakennusliiton osasto 117, Joutseno   1968 – 1998
Rakennusliiton osasto 165, Savonranta   1980 – 2019
Rakennusliiton osasto 450, Varpaisjärvi   1962 – 2012
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1F Muut järjestöt 
Mietoisten Eläkeläiset       1980 – 2019
SKDL:n Sosialistien Etelä-Saimaan aluejärjestö   1983 – 1987
Kiinteistö Oy Puolikiintiö       1990 – 2012
Tarmolan Kannatusyhdistys        1985 –1990
Suomi-Neuvostoliitto-Seuran Ruoveden 
Pappilankylän osasto         1944 – 1946
Suomi-Neuvostoliitto-Seuran Vaasan osasto   1958 – 1988
Sotkamon Rauhantoimikunta      1987 – 1992
As Oy Kaiterantie         1979 – 1981
As Oy Oulun Tervakukkatie       2013 – 2014
Entisten sotilaiden Salon toverikunta     1945 – 1961
Kansan Radioliiton Oulun aluetoimikunta ja
Satakunnan Lehtipaino      1970 – 1974
Kiimingin sotavammaisten tukiyhdistys    1999 – 2001
Kiimingin vanhustentaloyhdistys      1973 – 2017
Luoteis-Lapin Vapaa-ajattelijat      2010 – 2016
OKS-tilit        2007 – 2013
Oulun Hummeri        2000 – 2003
Oulun Radiomainos        1997 – 2003
Oulun Työväen Viihdekerho       1959 – 1963
Pohjolan yhteisö        1992 – 2013 
Taulumäki Ry        1977 – 1998
Voimistelu-ja urheiluseura Käpylän Urheilijat    1950 – 1972

2
SatakunnanLehtipaino      1991 – 1998
Satalehti Oy         1997 – 2002



 
Liite 4.  Tutkijapalvelu 2020             Kappaleet

Tutkijakäynnit              1108 
Tilaukset                 468 
Tilatut arkistoyksiköt              1193 
Tilatut valokuvatiedostot               727 
Kaukolainat                   16 
Puhelintiedustelut                123 
Sähköpostitiedustelut                206 
Valokuvia koskevat tiedustelut              264 

Tilausten jakautuminen:            kappaleet   yksiköt

1A Vanhan työväenliikkeen järjestöt     1           1 
1B Suomen Kommunistinen Puolue               68       159
1C 1920- ja 1930-lukujen vasemmistolaiset järjestöt          12 18
1D Kansandemokraattiset järjestöt               72       162
1E Ammatilliset järjestöt                10         55
1F Muut järjestöt                           101       234
2 Työväenlehtien ja kirjapainojen arkisto              14         39
3 Erikoiskokoelmat                             23         54
4 Jäljenne ja lehtileikekokoelmat     -           -
5 Henkilöarkistot                                 93       246
6 Muistelmat                              32       122
7 Biograficakokoelmat                13         22
8 Äänitteet                    8         19 
Kirjat                   11         44
Valokuvat / vain tutkijasalitilaukset,              
ei sisällä tietokantahakuja! 
   
Tilaukset yhteensä                           468     1193

36
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Liite 5.
Vuosi 2020

TUNNUSLUVUT Päiväys 7.1.2021
1. ARKISTOAINEISTOT

Analogisen arkistoaineiston kokonaismäärä 31.12.  (sisältää myös erityisaineistot) 4574,06 hm (hyllytila)
Erityisaineistojen kokonaismäärä (jos eritelty) 31.12. (analogiset ja sähköiset erityisaineistot)
- Valokuvia 2654578 kpl/tiedosto
Säilytyksessä olevan sähköisen aineiston kokonaismäärä 31.12. 6,073 aineiston kokonaismäärä yhteensä (TB)
Vastaanottotapahtumien lukumäärä (analogiset ja sähköiset vastaanotot; ei keruut) 114 kpl
Vastaanotetun analogisen arkistoaineiston kokonaismäärä  (sisältää myös erityisaineistot) 166,86 hm
Keruut
- Keruiden määrä 1 kpl
Vastaanotetun erityisaineiston kokonaismäärä (jos eritelty) Sisältää analogisessa ja sähköisessä 
muodossa olevat erityisaineistot
- Valokuvia 1296602 kpl/tiedosto

12 kpl/tiedosto
tuntia

- Julisteita, piirustuksia, karttoja 107 kpl/tiedosto
Vastaanotetun sähköisen/digitaalisen aineiston (sähkösyntyisen ja ulkoistetusti digitoidun) 
kokonaismäärä 72,24

aineiston kokonaismäärä yhteensä (GB)

105 kpl
30,46 hm

kpl arkistoja
1050 hm

23 % koko aineistosta
Analogisen aineiston seulonta ja hävittäminen 9 hm

2. TUTKIJA- JA ASIAKASPALVELU
Tutkijasalikäynnit (huom. tutustumiskäynnit ja ryhmät kohdassa 4.7.) 507 kpl
Tutkijasaliin toimitetut asiakirjat/arkistoyksiköt 1152 kpl
Asiakaspalvelun aukiolotunnit 1330 tuntia vuodessa
Sähköiset tutkijapalvelut (palvelut eritellään) ja aineiston verkkokäyttö
- Käynnit kotisivuilla 5888 kpl
- Käynnit (kokoelmiin liittyvissä palveluissa) 25891 kpl
- Sivulataukset 17084 kpl
- Yksilöidyt kävijät (palveluissa) kpl
- Keskimääräinen palvelussa käytetty aika keskimääräinen aika (min.)
Tietopyynnöt (s-posti, kirje tai puhelin) 549 kpl
Toimitetut jäljenteet 516 kpl

3. SÄILYMISEN VARMISTAMINEN:
5973 tiedostot (kpl)
64,08 tiedostojen koko yhteensä (GB)

kuvausyksiköt
hm
äänitteet, elävä kuva (tuntia)

4. VOIMAVARAT
Henkilöstö
 - Valtionavulla palkatut 7,01 htv:t koko vuonna yhteensä
 - Muulla rahoituksella palkatut 0,25 htv:t koko vuonna yhteensä
 - Ilman rahoitusta/palkaton htv:t koko vuonna yhteensä
 - Henkilöstön määrä yhteensä 7,26 yhteenlasketut htv:t koko vuonna 

Tilat
100 neliömetreinä

1344 hm
Vapaata makasiinitilaa 31.12. Vetehisenkuja 1 60 hm
Makasiinitilat Sorvaajankatu 11B 4809 hm Sorvaajankatu 11B, Helsinki
Toimisto- ja asiakastilat 715 neliömetreinä
Tutkijapalvelupisteet/salit 1 salit

Makasiinitilat Vetehisenkuja 1, Helsinki

Digitointi

Kansan Arkisto

- Äänitteitä

Järjestämätön ja luetteloimaton (= ei tilattavissa tutkijasaliin) aineisto

Järjestetyt ja luetteloidut arkistot (kpl ja hm) (vuoden aikana tehty työ)
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Virkistysmatka Uutelaan 07.08.2006. Kuva. Pia Pursiainen

Virkistysmatka Uutelaan 07.08.2006. Kuva: Pia Pursiainen.



Dosentti Ulla-Maija Peltonen ”Arkisto ja muistin politiikka”



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) 
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
  


