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Katsaus Työväen Arkiston
kuluneeseen vuoteen

Arkistotoimintaa koronan aikana
Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen. Koronavirus aiheutti maailmanlaajuisen
pandemian, joka tavalla tai toisella vaikutti kaikkien elämään ja hallitsi myös
Työväen Arkiston toimintaa lähes koko vuoden ajan. Suomen hallitus asetti
kevään aikana koronapandemiasta johtuvia rajoitustoimia, joiden myötä moni
kulttuuriperintölaitos sulki ovensa asiakkailta ja työntekijät siirtyivät vaihtelevassa määrin etätöihin.
Työväen Arkisto ennakoi valmiuslain toimeenpanoa sulkemalla tutkijasalinsa asiakkailta 16.3. alkaen. Arkistossa otettiin käyttöön henkilökunnan
etätyösuositus ja laadittiin asiakkaita varten korona-ajan ohjeet. Ohjeisiin voi
tutustua arkiston kotisivuilla. Sähköiset palvelut kuitenkin toimivat kuten
aiemminkin, ja asiakkaiden sähköpostilla ja puhelimella tekemiin tiedusteluihin pyrittiin vastaamaan normaaliin tapaan. Digitoituja aineistoja pystyi
lukemaan entiseen tapaan Yksa-arkistojärjestelmän kautta.
Koronapandemian vakavuus ja pitkittyminen sekä rajoitusten toimeenpano
vaikuttivat myös koti- ja ulkomaiseen yhteistyöhön. Laajemmat kotimaiset ja
ulkomaiset konferenssit ja seminaarit siirrettiin pidettäviksi myöhempänä
ajankohtana. Sidosryhmä- ja yhteistyötapaamiset muuttuivat videokokouksiksi.
Yhteistyössä henkilökunnan kanssa pyrittiin poikkeusolojen työtehtäviä
järjestelemään niin, että mahdollisimman moni pystyisi tekemään etätöitä.
Helsingissä asuvat työntekijät työskentelivät pääosin arkistossa ja lyhyempiä
jaksoja kotona esimerkiksi kuvailemassa aineistoja tietokantaan. Kauempana
asuvien työtehtäviä pyrittiin sopeuttamaan vallitsevaan tilanteeseen muilla
tavoin. Arkiston kaikkia työtehtäviä ei kuitenkaan voi tehdä etänä. Esimerkiksi
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laajoja paperisia arkistoaineistoja on vaikea järjestää muualla kuin arkiston
tiloissa. Työskentelyn painopiste muuttuikin kevään aikana jonkin verran
aiemmasta. Arkistoaineiston järjestämisen sijaan esimerkiksi Työväen Muistitietotoimikunnan haastatteluaineistoja litteroitiin tavanomaista enemmän,
koska sitä voitiin tehdä etätyönä.
Loppukevään ja alkukesän aikana koronarajoituksia alettiin purkaa ja myös
kulttuuriperintölaitokset avasivat jälleen oviaan. Työväen Arkisto avautui
asiakkaille rajoitetusti 1.6. alkaen. Ennen avaamista arkiston asiakaspalvelupisteeseen teetettiin suojapleksi sekä henkilökunnan että asiakkaiden
turvaksi. Työntekijöiden käyttöön hankittiin suojamaskeja ja -käsineitä.
Avautumisesta huolimatta henkilökunnan etätyösuositus oli edelleen voimassa
ja arkisto pyrki yhä palvelemaan asiakkaita ensisijaisesti sähköisesti tai
muuten etänä. Asiakkaiden turvallisuuden takaamiseksi tutkijasaliin otettiin
vain neljä asiakasta kerrallaan.
Henkilökunnan kanssa käydyissä keskusteluissa kävi ilmi, että osalle
mahdollisuus etätöihin oli tervetullutta vaihtelua, joillekin se taas aiheutti
pidemmän päälle lähes ahdistusta. Etätyöskentely on parhaimmillaan erittäin
tehokasta ja tuloksellista, koska silloin ulkoisia ärsykkeitä on vähemmän.
Pidemmän päälle, kuten nyt koronapandemian pitkittyessä,
etätyöskentely saattaa kuitenkin aiheuttaa työ- ja vapaaajan rajojen hämärtymistä. Siksi korona-aikana on
Työväen Arkisto ylikuormittumisen estämiseksi ollut tärkeää yrittää
irrottautua töiden ajattelusta esimerkiksi liikkumalla
noudatti luonnossa tai harrastamalla jotain mielekästä. Aiempiin
suositusta työskentelytapoihin ei todennäköisesti enää täysin palata,
ja sulki ovensa vaan lisääntyneestä etätyöskentelystä on tullut myös
arkistossa arkipäivää.
asiakkailta
Korona-aika on aiheuttanut omat haasteensa paitsi
loppuvuoden henkilökunnan töiden uudelleen organisoinnin myös
ajaksi. keskinäisen yhteydenpidon kannalta. Usein spontaani ja
asioihin nopeasti reagoiva keskustelu ja vuorovaikutus
työpaikalla on vaihtunut viikoittaisiin videopalavereihin ja
kahdenkeskiseen yhteydenpitoon puhelimella tai sähköpostilla. Johtajan näkökulmasta se on tuntunut syövän aikaa muilta
työtehtäviltä. Säännöllinen yhteydenpito henkilökunnan, ja erityisesti niiden,
jotka tekevät pidempiä etätyöjaksoja, kanssa on kuitenkin erittäin tärkeää.
Korona-ajan on pelätty uhkaavan työpaikan hyväksi koettua yhteishenkeä.
Onneksi tästä ei kuitenkaan ole näkynyt merkkejä.
Koronapandemia näytti Suomessa kesän aikana helpottavan, mutta
rajoitusten lieventämisen jälkeen uusien tartuntatapausten määrä kääntyi
kuitenkin nousuun elokuusta lähtien. Lokakuun aikana arkistossa tehtiin
koronariskiarvio. Marraskuussa pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä päätyi suositusten ja rajoitusten tiukentamiseen. Julkiset ja julkisiksi
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katsottavat tilat haluttiin jälleen sulkea yleisöltä. Työväen Arkisto noudatti tätä
suositusta ja sulki ovensa asiakkailta loppuvuoden ajaksi.

Toiminta kertomusvuonna
Työväen Arkisto keskittyy sosiaalidemokraattisen työväenliikkeen ja siihen
liittyvien järjestöjen, henkilöiden ja yritystoiminnan, SAK:laisen palkansaajaliikkeen ja eri kansalaisjärjestöjen (esim. ensikotien, kuluttajaliikkeen
sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen järjestöjen) arkisto- ja muistitietoaineistojen keruuseen, säilyttämiseen ja käytettäväksi saattamiseen.
Arkiston toimialueena on koko maa.
Kertomusvuonna arkistoaineistoja vastaanotettiin huomattavasti vähemmän kuin edellisinä vuosina. Liittofuusioihin ja keskusjärjestöjen toimitilamuutoksiin liittyneet suuret aineistosiirrot oli saatu edeltävinä vuosina päätökseen. Vuosi 2020 tarkoitti paluuta normaalitasolle luovutusten osalta. Lisäksi
asiakkaita ohjeistettiin keväästä alkaen siirtämään mahdollisuuksien mukaan
omat aineistoluovutuksensa myöhempään ajankohtaan. Arkistoaineistoja
järjestettiin poikkeuksellisen vuoden tuomista muutoksista huolimatta lähes
saman verran kuin edellisenä vuonna. Aineistojen käytettävyyttä ja säilymisen
varmistamista edistettiin digitoinnilla.
Vuotta 2020 leimasi monen arkiston käyttöön ja tutkijapalveluun liittyvän
tunnusluvun pieneneminen. Tähän vaikutti ennen kaikkea koronapandemia.
Asiakaskäyntien ja tietopyyntöjen määrät laskivat. Sen sijaan tutkijasaliin
toimitettujen säilytysyksiköiden määrä oli yllättäen suurempi kuin edellisenä
vuotena. Samoin sähköisten tutkijapalveluiden käyttö osoitti jälleen kasvua
edellisvuoden pienen notkahduksen jälkeen. Kaukolainojen määrä pysyi
edellisvuoden tasolla.
Koronapandemiasta huolimatta pitkäjänteinen yhteistyö on ollut tärkeässä
asemassa Työväen Arkiston toiminnassa. Yhteistyötä on harjoitettu niin
yksityisten valtionapuarkistojen kesken kuin Kansallisarkiston ja muiden
arkistotoimijoiden kanssa. Yhteistyötä on nykyisissä olosuhteissa ylläpidetty
videokokousten avulla.
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Arkistokokoelmien kartunta,
järjestäminen ja luettelointi

Asiakirja-aineistot
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Arkiston poikkeuksellisen kiinniolon takia luovutusten määrä laski edellisvuodesta, mutta siitä huolimatta arkisto vastaanotti 116 luovutusta. Kaikkiaan
aineistoa vastaanotettiin 168 hyllymetriä. Koronarajoitusten takia suuria
arkistokokonaisuuksien noutoja ei juuri tehty. Suurin osa luovutuksista saapui
arkistoon Postin tai Matkahuollon kautta. Valtaosa vastaanotetuista luovutuksista oli alle yhden hyllymetrin laajuisia.
Suuremmista luovutuksista voidaan mainita Urheiluopistosäätiön, Pienperheyhdistyksen, Pyhtään sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön, Helsingin Bussiliikenne Oy:n henkilökunnan ja Kalvolan Sosialidemokraattien
luovutukset. Henkilöarkistojen osalta voidaan mainita Risto Laakkosen ja Arvo
Ahlroosin arkistojen luovuttaminen. Työväen Arkiston yhteistyökumppani
Työväenmuseo Werstas toimitti arkistoon useita metrejä arkistoaineistoa.
Werstaan kokoelmiin puolestaan siirrettiin arkistoon luovutettuja esineitä.
Luettelo luovuttajista ja aineistomääristä on liitteenä toimintakertomuksen
lopussa.
Uuden arkistoaineiston nettokartunta erityisaineistot mukaan lukien oli 83
hyllymetriä. Vuoden lopussa arkistoaineistoa erityisaineistot mukaan lukien oli
yhteensä noin 10 100 hyllymetriä.
Yhteistyössä Kansallisarkiston ja yksityisten valtionapuarkistojen kanssa
valmisteltu yksityisarkistojen kansallinen hankintapolitiikka määrittelee eri
arkistotoimijoiden välistä työnjakoa. Tämän työnjaon mukaisesti Työväen
Arkisto luovutti aineistoja muihin arkistoihin ja vastaavasti sai niiltä sosiaalidemokraattista työväenliikettä koskevaa aineistoa. Kiinteintä tämä yhteistyö
on ollut Kansan Arkiston, Toimihenkilöarkiston ja Urheiluarkiston kanssa.
Vaikka koronarajoitukset haittasivat Työväen Arkiston toimintaa kertomusvuonna, seurasi niistä myös jotain hyvää. Aineiston järjestämiseen oli enem-

Analogiset arkistokokoelmat
Aineistojen kokonaismäärä 31.12.
(hyllymetriä (hm))
– asiakirjoja (hm)

2020

2019

2018

2017

2016

10 100

10 017

9 662

9 344

9 229*

8 920

8 847

8 507

8 257

8 104*

– erityisaineistot yhteensä (hm)

949

939

924

919

907

– sanomalehdet (hm)

180

180

180

168

168

51

51

51

51

50

1 320 000

1 315 000

1 288 000

1 267 500

1 217 550

51 000

51 000

51 000

50 000**

23 000

Äänitteitä yhteensä (kpl)

4 581

4 511

4 508

4 453

4 453

Videoita yhteensä (kpl)

2 908

2 883

2 870

2 730

2 730

– käsikirjasto (hm)
Valokuvia yhteensä (kpl)
Julisteita, piirustuksia yhteensä (kpl)

* Vuoden 2016 luvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia uudempiin. Sen jälkeiset luvut perustuvat vuonna 2017
tehtyyn tilakartoitukseen.
**Julisteiden määrä on vuonna 2017 tehdyn uuden arvioinnin tulos, eikä luku ole suoraan vertailukelpoinen
aiempien lukujen kanssa.

Sähköiset arkistokokoelmat
Sähköisen aineiston kokonaismäärä (Tt)

8,40

7,60

6,75

6,48

6,16

Digitoidut valokuvat ja julisteet Akselitietokannassa (kpl)

51 217

49 627

47 531

41 534

40 638

– digitoidut valokuvat Akselitietokannassa (kpl)

45 327

n/a

n/a

n/a

n/a

5 890

n/a

n/a

n/a

n/a

Julkisesti näkyvät digitoidut kuvat ja
julisteet Arjenhistoriassa (kpl)

44 467

43 013

40 991

35 215

34 306

– julkisesti näkyvät valokuvat
Arjenhistoriassa (kpl)

38 666

n/a

n/a

n/a

n/a

– julkisesti näkyvät julisteet
Arjenhistoriassa (kpl)

5 801

n/a

n/a

n/a

n/a

Digitoituja äänitteitä yhteensä (tuntia)

5 742

5 318

5 004

4 702

3 479

Digitoituja videoita yhteensä (tuntia)

985

985

976

961

961

Haastatteluäänitallenteet (tuntia)

147

n/a

n/a

n/a

n/a
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n/a

n/a

n/a

n/a

– digitoidut julisteet Akselitietokannassa (kpl)

Haastatteluvideotallenteet (tuntia)

män aikaa työtehtävien painopisteen muutosten vuoksi. Työaikaa ei kulunut
asiakaspalveluun, aineistonoutoihin, kouluttamiseen ja yhteistyöhön yhtä
paljon kuin aiempina vuosina. Suuri määrä vuoden aikana saapuneita luovutuksia saatiinkin nopeasti järjestetyiksi ja luetteloiduiksi. Myös aikaisempien
vuosien luovutusten järjestäminen eteni.
Kertomusvuoden aikana järjestettiin ja täydennettiin 360 arkiston-
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Arkistokokoelmien kartunta
2020

2019

2018

2017

2016

Arkistoluovutusten määrä (kpl)

115

195

152

146

114

– vastaanotettuja aineistoja yhteensä (hm)

163

444

500

519

339

23

24

25

25

16

– valokuvia vastaanotettu (kpl)

5 000

27 000

20 500

49 950

72 000

Julisteluovutusten määrä (kpl)

2

n/a

n/a

n/a

n/a

23

-

1 367

150

30

Ääniteluovutusten määrä (kpl)

2

n/a

n/a

n/a

n/a

– äänitteitä vastaanotettu (kpl)

70

3

55

-

-

Videoluovutusten määrä (kpl)

4

n/a

n/a

n/a

n/a

25

8

135

-

5

2

n/a

n/a

n/a

n/a

124,45

4,30

2,90

5,12

0,92

Valokuvaluovutusten määrä (kpl)

– julisteita, piirustuksia vastaanotettu (kpl)

– videotallenteita vastaanotettu (kpl)
Digitaalista aineistoa sisältävien luovutusten
määrä (kpl)
– digitaalisia aineistoja vastaanotettu (Gt)

Arkistokokoelmien järjestäminen ja luettelointi
Järjestetyt ja luetteloidut aineistot:
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– arkistonmuodostajien määrä (kpl)

360

450

566

502

319

– järjestetyn ja luetteloidun aineiston määrä
(hm)

258

286

390

434

274

Poistot (hm)

80

89

182

98

51

Aineiston kartunta (hm)

83

355

318

421

288

muodostajan aineistoja. Laajimmista järjestämis- ja muokkausprojekteista
voidaan mainita mm. kunta-alan työntekijöiden, raideammattilaisten, SAK:n,
Teollisuusliiton, osuustoiminnan, työväen sivistys- ja opintojärjestötoiminnan,
paperityöntekijöiden, työväenlehdistön ja SDP:n aineistojen järjestäminen.
Myös lukuisa määrä henkilöarkistoja järjestettiin vuoden aikana.
Arkistojen järjestämisen organisoinnista vastasi henkilöarkistojen osalta
Marjaliisa Hentilä, osuustoimintaliikkeen osalta Hanna Jäntti sekä puolueen ja
ammattiliittojen aineistojen osalta Mikko Kosunen. SAK:n aineistoista vastasi
Petri Marjeta. Edellä mainittujen lisäksi arkistoaineistoja järjestivät Sara
Itkonen, Anton Kaukiainen, Mira Mattila, Iris Olavinen, Jouko Raitaniemi,
Heta Tolvanen ja Päivi Turkki.

500

444
163

2018

2019

2020

Vastaanotetun aineiston määrä (hyllymetreinä)

390

2018

286

258

2019

2020

Järjestetyn aineiston määrä (hyllymetreinä)

152

195

115

2018

2019

2020

Luovutukset (kpl)

318

355
83

2018

2019

Aineiston nettokartunta (hyllymetreinä)

2020

Aineisto 10 100

Kapasiteetti 13 821
Kaikki aineisto yhteensä (hyllymetreinä)

Muistitietoaineiston osalta aineistojen keruusta, hoidosta ja luetteloinnista
vastasivat Pete Pesonen ja Anna Piispanen. Muistitietoaineistoja järjestivät ja
litteroivat Mira Mattila, Iris Olavinen, Anna Piispanen, Roosa Svensson, Aura
Tanskanen, Pyry Tanskanen, Timo Tigerstedt, Heta Tolvanen ja Päivi Turkki.
Aineistojen inventoinneissa ja siirroissa apuna käytettiin kesätyöntekijöiden ja TET-harjoittelijoiden työpanosta.

Valokuvat ja julisteet
Arkistoon saatiin 23 eri luovuttajalta noin 5 000 valokuvaa. Näistä suurimpia
kokonaisuuksia olivat Urheiluopistosäätiön ja Kristillisen Työväen Liiton sekä
Risto Laakkosen henkilöarkiston yhteydessä luovutetut valokuvat. Julistekokoelma karttui muutamilla kymmenillä julisteilla, joita siirrettiin kokoelmaan muun arkistoaineiston seasta arkistojen järjestämistyön yhteydessä.
Joukossa oli mm. Kuopion Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen julisteita 1930luvulta alkaen.
Julistekokoelman hoidosta, järjestämisestä ja digitoinnista vastasivat Jani
Kaunismäki ja Hanna Jäntti.
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Digitointi

Asiakirja-aineistot
Vuoden 2020 aikana omana työnä tehty digitointi painottui asiakirjaaineistoon. Omana työnä tehty digitointi lisääntyi, kun asiakkaille lähetettiin
sellaista aineistoa, jota he eivät poikkeusolojen vuoksi päässeet tutkimaan
tutkijasaliin. Kaikkea sähköisesti pyydettyä aineistoa ei kuitenkaan voitu
aineistoon liittyvien käyttörajoitusten vuoksi toimittaa. Asiakirja-aineiston
digitointi- ja metatietotyötä tekivät Anton Kaukiainen, Jouko Raitaniemi ja
Timo Tigerstedt.
Vuoden aikana digitoitiin omana työnä noin 6 700 otosta arkistoaineistoa.
Tästä määrästä suuri osa liittyi asiakaspalvelun kautta tehtyihin tilauksiin.
Ostopalveluna saatettiin loppuun Vuoden 1918 arkiston digitointi. Lisäksi
vastaanotettiin biografica-kokoelman digitoidut aineistot. Ostopalveluna digitoitujen aineistojen otosmäärä oli 25 300 kappaletta. Ostopalveluna hankitusta
digitoinnista huolehti Analogia Finland Oy.
Varsinaisen asiakirja-aineiston skannaamisen ja kuvaamisen ohella työaikaa on kulunut myös sähköisten aineistojen jälkikäsittelyyn ja tarkistamiseen
sekä Yksa-arkistojärjestelmään tallentamiseen. Yksa-järjestelmässä on lisäksi
täydennetty ja yhtenäistetty sähköisten aineistojen metatietoja sekä tarkistettu
niiden sisältöä mahdollisen käyttörajoitetun sisällön varalta. Yksaan on kunkin
arkistonmuodostajan yhteyteen siirretty kaikki arkistossa omana työnä tai
ostopalveluna digitoidut aineistot aivan viimeisimpiä lukuun ottamatta. Niiden
tarkistus- ja siirtotyö jatkuu vuoden 2021 puolella.

Valokuvat ja julisteet
Valokuvista digitoitiin mm. Keskusosuusliike OTK:n, Viestintäalan ammattiliiton ja Työväen Sivistysliitto TSL:n kuvia. Valokuvien digitointityötä tekivät
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7 295

7 883

6 797

2018

2019

2020

Asiakirjadigitoinnit, omana työnä (kpl)

40 991

43 013

44 467

2018

2019

2020

Julkisesti näkyvät kuvat ja julisteet Arjenhistoriassa (kpl)

0,27

2018

0,13

0,49

2019

Digitoidun aineiston tiedostokoko yhteensä (Tt)

2020

Jani Kaunismäki, Iris Olavinen ja Heta Tolvanen. Heta Tolvanen organisoi
arkistolla TSL:n valokuvien tunnistamisprojektia, jossa henkilöitä ja tapahtumia kävivät tunnistamassa Lassi Ahtiainen, Sakari Kiuru, Maarit Tervo ja
Jorma Turunen.
Julistekokoelmasta luetteloitiin ja digitoitiin SDP:n, SDP:n piiri- ja kunnallisjärjestöjen, työväenyhdistysten sekä vappu- ja maakuntajuhlien ja työväen
teattereiden julisteita. Tätä työtä tekivät Hanna Jäntti ja Sara Itkonen, joka
työskenteli kaksi kuukautta kestäneessä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Työväenperinne ry:n projektissa.
Jani Kaunismäki vastasi valokuvakokoelman hoidosta ja järjestämisestä.
Julistekokoelman digitoinnista vastasivat Jani Kaunismäki ja Hanna Jäntti.

Äänitteet ja videot
Kertomusvuonna Työväen Muistitietotoimikunta oli aktiivinen äänitteiden
digitoinnissa. Muistitietotoimikunta digitoi mm. toimittaja Seppo Kajaksen
1980-luvulla tekemän haastattelukokonaisuuden työväentaloista ja työväenperinteestä sekä Raija Lehtimäen luovuttamat haastattelut Tornionjokilaakson
uittotyöstä ja Muonion Sos.-dem. Työväenyhdistyksen historiasta. Lisäksi
digitaalisen muodon saivat Johan Koiviston Metalliliiton historiahankkeen
1960-luvun kelanauhahaastattelut, Ursula Oy:n perustajajäsenen ja hyväntekeväisyystyöhön osallistuneen Terttu Sainion kotiarkiston äänitteet sekä
päätoimittaja Pauli Myllymäen kotiarkiston äänitteet. Viimeksi mainitut
sisälsivät henkilöhaastatteluita ja kuulokuvia sekä Martta Salmela-Järvisen
nauhoitettuja muistelmia. Digitoituja äänitteitä voi kuunnella arkiston
tutkijasalissa, osaan tarvitaan tutkimuslupa Muistitietotoimikunnalta.
Videoista digitointiin Kansainvälisen Solidaarisuussäätiön haastatteluvideot. Haastatteluista enemmän tietoa löytyy tämän kertomuksen Muistitietotoimikuntaa käsittelevästä osasta.
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Arkistoaineiston digitointi ja säilyvyyden varmentaminen
2020

2019

2018

2017

2016

-

-

-

44 585

2 241

6 490

7 293

6 467

29 923

5 360

307

590

828

955

406

25 300

61 000

24 855

53 353

22 845

n/a

n/a

n/a

1067

133

2 045

2 752

3 939

620

1 973

1 188

17

1 499

341

494

– yhteismäärä (kpl)

380

277

253

232

55

– yhteismäärä (tuntia)

424

314

302

249

52

– yhteismäärä (kpl)

0

5

5

2

13

– yhteismäärä (tuntia)

0

9

15

3

24

0,49

0,13

0,27

0,33

0,63

Mikrokuvaus (otosta)
Asiakirjadigitoinnit, omana työnä (sisältää
muistitietoaineiston):
– otosta/sivua omana työnä ( jpg, tiff )
– tiedostoa omana työnä (pdf )
Asiakirjadigitoinnit, ostopalveluna:
– otosta/sivua ostopalveluna ( jpg, tiff )
– tiedostoa ostopalveluna (pdf )
Valokuvadigitoinnit, omana työnä:
– tiedostoa/kuvaa ( jpg, tiff )
Julistedigitoinnit, omana työnä:
– tiedostoa/kuvaa ( jpg, tiff )
Äänitedigitoinnit, omana työnä:

Videodigitoinnit, omana työnä:

Digitoidun aineiston tiedostokoko yhteensä (Tt)
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Asiakaspalvelu

Kulunut vuosi oli poikkeuksellinen arkiston asiakaspalvelun osalta. Arkisto oli
edeltävien vuosien tavoin avoinna asiakkaille arkipäivisin klo 10–16 (torstaisin
klo 10–19) 13.3. saakka.
Koronaepidemiaan liittyvien viranomaissuositusten mukaisesti arkisto oli
kokonaan suljettu asiakkailta 16.3.–31.5. sekä 30.11.–31.12. Asiakaspalvelua
kuitenkin annettiin tänäkin aikana puhelimitse ja sähköpostin välityksellä.
Asiakkaille tehtiin maksutta selvityksiä ja digitointitöitä, joista normaaliaikana
olisi veloitettu palvelumaksu.
Arkisto oli rajoitetusti avoinna asiakkaille 1.6.–10.7. ja 3.8.–27.11. joka arkipäivä klo 10–16. Turvallisen asioinnin varmistamiseksi asiakasmäärä oli
rajoitettu neljään. Tutkijasalin paikoista oli käytössä siis vain joka neljäs.
Viranomaisrajoitukset, arkiston sulkemiset ja muut poikkeusolojen vaikutukset heijastuivat kuluneen vuoden asiakaspalvelutilastoihin. Asiakastiedustelujen määrä laski noin kolmanneksen edellisestä vuodesta. Myös valokuvatilauksissa jäätiin aiempien vuosien määristä – hieman yli 200 tilauksen sijaan
kuluneen vuoden lukema oli 148 kpl. Toimitettujen valokuvatallenteiden määrä
putosi 566:een.
Vuonna 2019 kävijöitä oli ollut 1 020. Kuluneena vuonna kävijämäärä putosi
654:ään. Kävijöistä suurin osa oli aiempien vuosien tapaan akateemisia
tutkijoita ja opinnäytetöiden tekijöitä. Viranomaisohjeistusten noudattaminen
näkyi kävijämäärän vähenemisen lisäksi siten, että iän puolesta riskiryhmään
kuuluvien osuus asiakkaista väheni. Ryhmäkäyntejä ja esittelyjä ei alkuvuoden
jälkeen enää järjestetty.
Tutkijasaliin tilattujen arkistoyksiköiden määrä kasvoi rajoituksista huolimatta lähes sadalla edelliseen vuoteen verrattuna. Kysytyimpiä aineistoja olivat
yhä Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen, työväenyhdistysten ja ammattiyhdistysliikkeen aineistot sekä muistitiedon keräelmät.
Kuluneena vuonna aukiolopäivien määrä jäi 166:een. Vuosina 2018 ja 2019

15

arkisto oli ollut avoinna asiakkaille 220 päivänä vuodessa. Aukiolotuntien
määrä putosi kolmanneksella aiempien vuosien noin 1 450 tunnista 1 026
tuntiin.
Arkiston asiakaspalvelun organisoinnista vastasi Petri Marjeta. Valokuvien
osalta asiakaspalvelusta vastasi Jani Kaunismäki. Tutkijasalipalvelusta ja
arkiston tilojen hoidosta vastasi arkistomestari Kirsti Saarikoski.

Asiakaspalvelu
2020

2019

2018

2017

2016

649

1 020

1 175

1 148

1 212

1 872

1 777

2 216

2 246

3 029

Tiedonhaut yhteensä (kpl)

535

752

861

906

920

– asiakaspalvelupisteen tiedonhaut (sähköposti,
puhelin) (kpl)

415

625

783

775

784

– muistitiedon tiedonhaut (sähköposti, puhelin)
(kpl)

120

127

78

131

136

Valokuvatilausten määrä (kpl)

148

216

262

325

232

– toimitetut kuvajäljenteet (kpl)

566

904

1183

1563

779

9

9

15

20

21

45

19

32

111

63

4

7

13

16

10

36

77

125

194

100

2017

2016

Tutkijakäynnit (kpl)
– tutkijasaliin toimitetut arkistoyksiköt (kpl)

Kaukolainatapahtumat (kpl)
– kaukolainatut arkistoyksiköt (kpl)
Ryhmäkäynnit (kpl)
– ryhmäkäyntien osallistujamäärä (kpl)

Sähköiset palvelut
2020
Yksa-arkistopalvelu, käyntimäärä (kpl)

2019

2018

6 600

6 061

8 441

5 457

4 982

– sivulataukset Yksasta (kpl)

75 042

66 068

105 045

99 985

69 688

Arjenhistoria-kuvatietokanta/Collecte,
käyntimäärä palvelussa (kpl)

15 575

16 957

18 354

25 434

17 464

– julkisesti näkyvät kuvat ja julisteet
Arjenhistoriassa (kpl)

44 467

43 013

40 991

35 215

34 306

– julkisesti näkyvät valokuvat
Arjenhistoriassa (kpl)

38 666

n/a

n/a

n/a

n/a

5 801

n/a

n/a

n/a

n/a

30 170

n/a

n/a

n/a

n/a

274 960

391 468

299 098

200 579

46 786

3 779

980

868

–

–

– julkisesti näkyvät julisteet
Arjenhistoriassa (kpl)
Arjen historia -blogi, käyntimäärä (kpl)
Tyovaenliike.fi-verkkosivusto,
käyntimäärä (kpl)
Digitoidut työväenlehdet,
sivukohtainen käyttö (kpl)

105 045

2018

66 068

75 042

2019

2020

Asiakirjalataukset Yksasta

1 175

1 020

649

2018

2019

2020

2 216

1 777

1 872

2018

2019

2020

Tutkijakäynnit

Tutkijasaliin toimitetut arkistoyksiköt (kpl)

Sähköiset palvelut
ja niiden käyttö
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Työväen Arkistossa on käytössä Yksa-arkistojärjestelmä, johon voidaan
sähköisten arkistoluetteloiden ohella tallentaa digitoituja asiakirjoja,
äänitiedostoja, valokuvia ja videoita. Myös osa arkiston yhteistyötahoista on
ottanut arkistojärjestelmän käyttöönsä. Yksa-yhteistyötä on tehty Kuluttajaliitto – Konsumentförbundetin, Työväen Sivistysliiton ja Aliupseeriliiton
kanssa.
Asiakkaat voivat Yksan asiakasversiossa tarkastella arkistoluetteloita, tehdä
aineistotilauksia ja tutustua digitoituihin aineistoihin. Suuri osa digitoidusta
aineistosta on julkaistu kaikkien nähtäväksi, mutta osa edellyttää sisällön
puolesta käyttölupaa. Työväen Arkiston tavoitteena on ollut saada yhteys Yksajärjestelmän ja Finna-palvelun välille, jotta aineistot olisivat helpommin
laajemman yleisön tavoitettavissa. Tätä yhteyttä ei kuitenkaan saatu kertomusvuoden aikana vielä toteutettua.
Arkistojärjestelmä Yksa päivittyi kuluneen vuoden loppukeväällä uuteen
nelosversioon. Uusi versio toi mukanaan sekä asiakaskäyttöä että luettelointia
nopeuttavia ja helpottavia ominaisuuksia. Yksa4:n testaaminen ja havaituista
puutteista raportointi vei varsin paljon henkilökunnan työaikaa.
Yksan kehittämistä on Työväen Arkistossa ideoinut työryhmä, johon ovat
kuuluneet Hanna Jäntti, Mikko Kosunen ja Petri Marjeta. Heidän johdollaan on
pyritty kehittämään arkistojärjestelmää sekä omia että asiakkaiden tarpeita
paremmin palvelevaksi. Lisäksi on kehitelty avointa ja helppoa tapaa kommentoida ja ehdottaa muutoksia.
Yksa-käyntien ja -sivulatausten määrät olivat hieman edellistä vuotta pienempiä. Pienemmät luvut selittyvät osin sillä, että arkisto oli usean kuukauden
ajan kiinni asiakkailta. Arkistojärjestelmää käytetään hakujen ja sähköisen
aineiston lukemisen ohella myös aineiston tilaamiseen tutkijasaliin. Kuluneen

vuoden tilastointi ei ole myöskään täysin tarkka, sillä muutaman kuukauden
ajan kahta eri Yksa-versiota käytettiin rinnakkain. Tilastotiedot päällekkäisiltä
kuukausilta ovat puutteellisia.
Digitoidut valokuvat ja julisteet ovat yleisön nähtävillä Arjenhistoria-sivustolla. Sivusto pohjautuu useiden muistiorganisaatioiden yhteiseen Collectetietojärjestelmään, jonka kautta valokuvat ja julisteet näkyvät myös Kansalliskirjaston ylläpitämässä Finna-palvelussa. Asiakkaat voivat tehdä tilauksia sekä
Arjenhistorian että Finnan kautta. Työväen Arkiston Collecte-yhteyksistä
vastasi Jani Kaunismäki.
Arjenhistoriassa oleviin Työväen Arkistoon kuviin kohdistuneiden käyntien
määrä kasvoi edellisen vuoden liki 17 000:sta yli 23 000:een. Valokuvatilauksissa sen sijaan ei tullut muutosta edeltävään vuoteen. Noin viidennes valokuvatilauksista tuli Arjenhistoria-sivuston ja toinen viidennes Finnan kautta.
Puolet valokuvatilauksista saapui sähköpostitse.
Vuodesta 2014 lähtien Työväen Arkisto on yhdessä Työväenmuseo
Werstaan, Kansan Arkiston, Tekniikan museon ja Kultamuseon kanssa ylläpitänyt yhteistä Arjen historia -blogia. Siinä pyritään tuomaan esiin tavallisten
ihmisten historiaa, esittelemään osallistuvien arkistojen ja museoiden kokoelmia ja kertomaan arkistojen ja museoiden työstä. Kuluneena vuonna blogissa
julkaistiin Iris Olavisen kirjoitus Valokuvien kertomaa sateenkaarihistoriaa
Työväen Arkistolla.
Vuonna 2017 laadittiin yhteistyössä Työväenmuseo Werstaan ja Kansan
Arkiston kanssa verkkosivusto Työväenliikkeen 100 itsenäisyyden vuotta.
Artikkelit, lähdeaineistoesittelyt ja kouluille suunnatut oppimateriaalit tarjoavat tietoa työväenliikkeen merkityksestä Suomen historian
eri vaiheissa. Kävijämäärien perusteella sivustolle on tarArkistojärjestelmä
vetta, mikä kannustaa sen täydentämiseen ja ylläpitämiseen
Yksa päivittyi
myös jatkossa.
Vuonna 2018 Työväenliikkeen kirjasto neuvotteli
kuluneen vuoden
tekijänoikeusjärjestö Kopioston kanssa sopimuksen, jonka
loppukeväällä
myötä digitoidut työväenlehtiaineistot avattiin yleisölle
uuteen
Työväenliikkeen kirjastossa, Kansan Arkistossa, Työväen
nelosversioon.
Arkistossa ja Työväenmuseo Werstaalla. Sopimuksen
myötä Työväen Arkiston asiakaspäätteillä voi selata mm.
Suomen Sosialidemokraattia, Työkansan Sanomia ja Vapaata Sanaa. Kuluneena vuonna sivukohtainen käyttömäärä lähes nelinkertaistui edelliseen
vuoteen verrattuna.
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Yhteistyö

Kotimainen yhteistyö
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Koronaviruspandemia aiheutti kertomusvuonna haasteita Työväen Arkiston
yhteistyölle muiden kotimaisten organisaatioiden kanssa. Pandemian aiheuttamien muutosten takia Työväen Arkisto ei esimerkiksi osallistunut Tampereella
järjestettyihin SDP:n elokuiseen puoluekokoukseen ja syyskuiseen Työväenkirjallisuuden päivään. Arkistolla on aiempina vuosina ollut molemmissa
tapahtumissa oma toiminnanesittelypiste.
Kotimaisessa yhteistyössä tärkeässä asemassa on ollut yksityisarkistojen ja
erityisesti 80-prosenttisten valtionapuarkistojen tiivis yhteistyö. Vuonna 1999
perustettu Yksityiset keskusarkistot – De privata centralarkiven ry (YKA) on
toiminut tämän yhteistyön koordinaattorina. Yhdistykseen kuuluvat yksityisarkistot vastasivat keväällä yhdessä arkistolain esiselvitystyöryhmän lähettämään kyselyyn. Vastauksessa korostettiin erityisesti yksityisarkistojen toimintaedellytysten turvaamista, joka tapahtuu takaamalla arkistoille ammattitaitoinen ja asiantunteva henkilökunta sekä asianmukaiset arkistotilat. Lisäksi
yhdistyksessä on vuoden aikana käsitelty esimerkiksi saavutettavuusdirektiiviä. Työväen Arkiston johtaja Petri Tanskanen on toiminut YKA:n hallituksessa sihteerinä.
Petri Tanskanen on ollut YKA:n toinen edustaja kesäkuussa nimetyssä
yksityisarkistojen neuvottelukunnassa, jonka tehtävänä on edistää yksityisiin
asiakirjoihin ja niihin sisältyviin tietoihin kohdistuvan arkistotoiminnan
koordinointia ja yhteistyötä. Neuvottelukunta kokoontui vuoden aikana kaksi
kertaa. Tapaamisissa käsiteltiin esimerkiksi neuvottelukunnan toimintaa ja
painopisteitä sekä Kansallisarkiston arvonmääritys- ja seulontapolitiikkaa
yksityisarkistojen näkökulmasta.
Muistiorganisaatioiden yhteistyön kehittämiseen ja niiden näkemysten
julkisuuteen saattamiseen tähtäävässä KAM-juridiikkaryhmässä YKA:a

edustivat alkuvuodesta Työväen Arkiston Minna Sannikka ja Petri Marjeta.
Kertomusvuoden aikana ryhmässä mm. päivitettiin Tietosuoja KAM-sektorilla
-ohjeistusta tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin osalta ja käsiteltiin
OKM:ssä valmisteilla olevaa tekijänoikeuslainsäädännön uudistusta eli DSMdirektiiviä, joka tarjoaa kulttuuriperintöorganisaatioille nykyistä selkeämmän
lainsäädännöllisen normiohjauksen.
Kansallisarkiston tammikuussa järjestämässä Tieteiden yö -tapahtumassa
Iris Olavinen oli esittelemässä Työväen Arkiston toimintaa YKA-arkistojen
yhteisellä esittelypisteellä.
Työväen Arkisto on osallistunut myös kertomusvuoden aikana kaksi kertaa
kokoontuneen Arkistojen yhteistyöverkoston toimintaan. Verkostossa käsiteltiin arkistoja yhteisesti koskevia asioita, kuten sitä, miten
arkistot ovat sopeuttaneet toimintaansa koronapandemian
Kertomusvuoden
aiheuttamiin poikkeusoloihin sopivaksi. Verkostossa Työaikana aloitti
väen Arkistoa on edustanut Petri Tanskanen.
toimintansa
Kansallisarkiston ja yksityisten valtionapuarkistojen
Sateenkaarihistorian
tapaaminen järjestettiin toukokuun lopussa, ja siinä
ystävät -yhdistys.
käsiteltiin varautumista valtionavustuksen pienenemiseen.
Työväen Arkistoa tapaamisessa edusti Petri Tanskanen.
Vuonna 2017 toimintansa aloittaneessa yksityisarkistojen hankintapolitiikkaa ja työnjakoa käsittelevässä työryhmässä Työväen Arkistoa on
edustanut Petri Marjeta. Kuluneen vuoden aikana työnjakoon otettiin mukaan
12 uutta toimijaa. Yhteiseen työnjakoon on nyt sitoutunut 25 yksityisarkistoja
säilyttävää ja käyttöön tarjoavaa organisaatiota.
Arkiston yhteistyö kaikkien työväenperinnelaitosten kanssa on jatkunut
entiseen tapaan. Petri Tanskanen on jatkanut työväenperinnelaitosten edustajana Työväen museoyhdistys ry:n hallituksessa, joka kokoontui vuoden aikana
kuusi kertaa. Työväenmuseo Werstaan kanssa on tehty yhteistyötä aineistovaihtoihin ja muihin käytännön asioihin liittyvissä tehtävissä.
Työväen Arkisto on jatkanut yhteistyötä Työväen Sivistysliiton hallinnoimassa Laulu ottaa kantaa -verkostossa, joka syntyi vuonna 2016 käynnistyneen
Työväenkulttuuri talteen ja eläväksi -hankkeen pohjalta. Yhteistyön tarkoituksena on tallentaa perinteistä työväenmusiikkia ja olla mukana luomassa
uutta yhteiskunnallista laulua, tuoda yhteen alan harrastajia ja jakaa ajankohtaista tietoa kantaaottavan laulun saralta. Arkistosta toimintaan on
osallistunut Heta Tolvanen, joka on ollut mukana verkoston kokouksissa,
ideoinut ja tuottanut sisältöä lauluottaakantaa.fi-portaaliin sekä koordinoinut
keräysmateriaalin luovuttamista Työväen Arkistoon.
Kertomusvuoden aikana aloitti toimintansa Sateenkaarihistorian ystävät
-yhdistys, jonka tavoitteena on edistää sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden historian tuntemusta sekä sateenkaarihistorian ja queerhistorian
tutkimusta, tallentamista ja esittämistä. Iris Olavinen osallistui yhdistyksen
kokouksiin ja kirjoitti kaksi artikkelia sen ylläpitämälle sateenkaarihistoria.fi21

verkkosivustolle. Työväen Arkistossa säilytetään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä edustavien ja tukevien järjestöjen, yksityishenkilöiden ja
tutkimushankkeiden arkistoja, minkä lisäksi arkiston yhteydessä toimiva
Työväen Muistitietotoimikunta on järjestänyt sateenkaarihistoriateemaisia
keruita vuodesta 2005 lähtien.
Osana Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry:n 30-vuotisjuhlavuotta
Työväen Arkiston Marjaliisa Hentilä ja Heta Tolvanen kirjoittivat liiton historian, jossa luodaan katsaus liiton ja sen edeltäjien sekä kotitalous- ja kuluttajavalistuksen historiaan 1900-luvun alkuvuosista nykyhetkeen. Kirja ilmestyy
vuonna 2021. Lisäksi Hentilä ja Tolvanen osallistuivat syksyllä Kuluttajaliiton
30-vuotisjuhlaseminaariin sekä Miina Sillanpään Seuran ja Kuluttajaliiton
yhteiseen syysseminaariin. Hentilä myös esiintyi molemmissa tilaisuuksissa
osallistumalla historiapaneeliin sekä pitämällä luennon Miina Sillanpäästä
kotitalous- ja kuluttajavalistuksen edistäjänä.
Työväen Arkisto on ollut jo pitkään mukana arkistojen Finna-yhteistyössä.
Finna on Kansalliskirjaston ylläpitämä ja kehittämä yhteispalvelu arkistoille,
kirjastoille ja museoille. Kuluneena vuonna yhteistyötapaamisia oli aiempaa
vähemmän, ja lähitapaamisten sijaan järjestettiin verkkoOsana kokouksia. Finna-tapaamisiin osallistuivat vuonna 2020
Iris Olavinen, Hanna Jäntti ja Petri Marjeta.
Kuluttajaliitto
Pedagogisia aineistopaketteja tarjoava Finna Luokka– Konsument- huone -verkkopalvelu on toiminut vuodesta 2019, ja siellä on
förbundet ry:n myös Työväen Arkistolta omia aineistopaketteja, jotka Iris
30-vuotisjuhlavuotta Olavinen ja Jani Kaunismäki ovat koostaneet. Vuonna 2020
Työväen Arkiston Työväen Arkiston aineistoja hyödynnettiin edellisvuoden
Marjaliisa Hentilä tapaan Luokkahuone-palvelussa.
Työväenperinne ry:n hallituksessa Työväen Arkistoa on
ja Heta Tolvanen
edustanut Mikko Kosunen. Hän on kuulunut yhdessä Pete
kirjoittivat Pesosen kanssa Työväenperinteen julkaiseman Työväenliiton historian. tutkimus Vuosikirjan toimituskuntaan. Pesonen myös esittelee vuoden 2020 vuosikirjassa Muistitietotoimikunnan ja
Teollisuusliiton yhteistä Yhteen hitsattu porukka -muistitietokeruuta, minkä
lisäksi hän ja Kosunen kirjoittivat vuosikirjaan kirja-arviot.
Pete Pesonen on edustanut arkistoa Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran hallituksessa. Seuran perinteinen kesäseminaari järjestettiin
Tampereella, ja sen teemana oli Työväki ja seksi – Aatteet, normit ja siveyskäsitykset. Seminaariin osallistuivat arkistosta Pesosen lisäksi Petri Tanskanen, Mikko Kosunen, Anna Piispanen ja Anton Kaukiainen.
Seitsemännet Stadin työväenkirjallisuuspäivät järjestettiin marraskuussa
Työväenliikkeen kirjastossa Helsingissä. Työväen Arkisto oli yksi tapahtuman
tukijoista.
Arkiston työntekijät ovat perinteisesti pitäneet myös Työväen Arkiston
toimintaa ja arkistotyötä käsitteleviä koulutuksia ja esitelmiä. Kertomus22

vuoden aikana Mikko Kosunen esitteli Työväen Arkistoa kolmelle vierailijaryhmälle, minkä lisäksi hän kävi lokakuussa kertomassa arkistoinnista
Eläkkeensaajien Keskusliiton Uudenmaan Piirin toimihenkilöpäivässä.

Kansainvälinen yhteistyö
Myös Työväen Arkiston kansainvälinen yhteistyö jäi toimintavuonna koronan
takia totuttua vähäisemmäksi. Työväen Arkisto on aktiivisesti mukana
pohjoismaisten työväenhistorian tutkijoiden verkostossa (Nordic Labour History Network), jonka piti järjestää laaja tutkijakonferenssi Kööpenhaminassa
kertomusvuoden marraskuussa teemalla Labouring Lives and Political Protest
Across and Beyond the Nordic Countries. Pandemian vuoksi konferenssi
jouduttiin siirtämään tammikuulle 2022.
Myös syyskuuksi Linziin kaavailtu 56. International Conference of Labour
and Social History (ITH) otsikolla Migration Worldwide: Left-wing Strategies,
Migrant Actors and Capitalist Interests from the Sixteenth Century to the Present
siirtyi vuodella eteenpäin, syyskuuhun 2021. Työväen Arkistolta on perinteisesti osallistunut edustajia myös vuosittaiseen ITH:n konferenssiin.

IALHI-yhteistyö
Järjestyksessään 51. IALHI:n (The International Association of Labour History
Institutions) konferenssi ja yleiskokous pidettiin 10.–11.9.2020. Alun perin
tapahtuma oli tarkoitus järjestää Zürichissa, mutta pandemian vuoksi se
siirrettiin verkkoon. Ensimmäisenä konferenssipäivänä pidettiin yhdistyksen
yleiskokous, jossa Työväen Arkiston johtaja Petri Tanskanen valittiin IALHI:n
hallitukseen. Päivän aikana kuultiin myös jäsenjärjestöjen esityksiä koronaviruskriisistä ja sen vaikutuksista IALHI:n jäsenorganisaatioihin. Työväen
Arkiston Pete Pesonen ja Anna Piispanen esittelivät osallistujille Työväen
Muistitietotoimikunnan ja Teollisuusliiton Yhteen hitsattu porukka -keruuhanketta ja sen pandemian vuoksi muutettuja toteuttamistapoja. Toisen konferenssipäivän sisältö koostui neljästä eri työpajasta, joihin Työväen Arkistosta
osallistui Petri Tanskasen lisäksi Iris Olavinen.
Konferenssin ja yleiskokouksen lisäksi IALHI:n jäsenorganisaatiot
tapasivat toisiaan virtuaalisesti pitkin vuotta. Iris Olavinen ja Petri Tanskanen
osallistuivat syksyllä IALHI:n sosiaalisen median työpajoihin, joissa Olavinen
esitteli Työväen Arkiston sosiaalisen median käyttöä. Marraskuussa Petri
Marjeta osallistui tapaamiseen, jossa pohdittiin IALHI-organisaatioiden
sähköisen yhteistyön tarvetta ja mahdollisuuksia.
FOHN-konferenssi 26.–27.11.2020
Muistitietotutkijoiden verkosto Finnish Oral History Networkin (FOHN)
seitsemäs konferenssi järjestettiin marraskuussa verkkotapahtumana yhdessä
Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan ja Suomalaisen Kirjallisuuden
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Seuran kanssa. Verkoston tehtävänä on tehdä muistitietotutkimusta tunnetuksi, vahvistaa muistitietotutkijoiden välistä yhteistyötä ja järjestää tutkijatapaamisia.
Konferenssin teemana oli Power, Authority and Voice: Critical Reflections
in/on Oral History, ja sitä työstettiin keynote-luentojen lisäksi kymmenessä
työpajassa. Työväen Muistitietotoimikunnan sihteeri Pete Pesonen, joka
kuuluu FOHN:in johtoryhmään, toimi nimeä Oral histories of industrial
heritage kantaneen työpajan puheenjohtajana. Työväen Arkistosta konferenssiin osallistuivat Pesosen lisäksi Anna Piispanen ja Iris Olavinen.

Time Machine -yhteistyö
Kertomusvuoden aikana Työväen Arkisto liittyi seuraajajäseneksi vuonna 2013
perustettuun Time Machine -verkostoon, joka yhdistää eurooppalaisia kulttuuriperintöä ja tutkimusta edistäviä laitoksia sekä yrityksiä. Verkoston
tavoitteena on kehittää kirjastojen, arkistojen ja museoiden säilyttämille
kulttuuriperintöaineistoille digitointiratkaisu, jossa hyödynnetään tekstin- ja
hahmontunnistusta. Käyttäjäryhmiä pyritään hankkeen avulla ohjaamaan
digitaalisen kulttuuriperinnön ääreen uusilla tekoälyyn perustuvilla ratkaisuilla ja palveluilla. Kansainvälisesti verkostoon kuuluu yli 600 organisaatiota
ja Suomestakin yli 30.
Iris Olavinen ja Petri Marjeta osallistuivat syyskuussa suomalaisten Time
Machine -organisaatioiden webinaariin, jossa esiteltiin mm. Suomen Time
Machine -aloitetta ja suomalaisten jäsenorganisaatioiden digihankkeita sekä
visioitiin suomalaisten toimijoiden yhteistyömahdollisuuksia Time Machinen
puitteissa. Joulukuisessa kokouksessa Suomen Time Machine -lähettiläät
Tomi Ahoranta ja Juha Henriksson kertoivat mm. kansainvälisen verkoston
ajankohtaisista asioista ja suomalaisen Time Machinen selvitystyöstä.
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Viestintä

Kertomusvuonna korostui arkiston asiakkaiden tiedottaminen korona-ajan
poikkeusolojen vaikutuksista. Heille pyrittiin välittämään viiveettä tietoja
poikkeusaukioloista, tutkijasalin sulkemisista ja vierailukäytäntöihin liittyvistä muutoksista, kuten asiakasmäärien rajoittamisesta, tilausten ennalta
tekemisestä sekä käsihygieniaa ja kasvomaskien käyttöä koskevista viranomaissuosituksista. Tiedottamisesta vastasivat kertomusvuonna Petri Marjeta
(kotisivut) ja Iris Olavinen (Facebook).
Arkiston kotisivuilla vierailtiin ahkerasti vuonna 2020. Käyntejä oli peräti
88 565 kpl. Määrä on yli kahdeksankertainen edeltävään vuoteen verrattuna.
Kasvuun on varmasti merkittävästi vaikuttanut poikkeusajasta tiedottaminen.
Lisäksi sähköisten arkistoluetteloiden ja aineistojen käyttäjät usein siirtyvät
Yksa-arkistopalveluun kotisivujen kautta.
Facebook-sivun seuraajamäärä kasvoi vuoden aikana 26:lla. Seuraajia oli
vuoden lopussa 849. Eniten tykkäyksiä saaneessa julkaisussa mainostettiin
SDP:n virtuaalivappua, kuvaliitteenä oli kuva Klaukkalan Työväenyhdistyksen
vappukulkueesta 1900-luvun alusta. Yhteensä julkaisuja tehtiin 37 kappaletta.
Facebook-sivulla mainostettiin erityisesti verkossa saatavilla olevia Työväen Arkiston arkistoluetteloita ja aineistoja sekä sähköisiä arkistohakupalveluita Yksaa ja Arjenhistoriaa. Facebookissa tuotiin lisäksi esille Työväen Arkiston kokoamia pedagogisia aineistopaketteja ja sisältöjä, joita on käytettävissä
Finna Luokkahuone -sivustolla ja tyovaenliike.fi-sivustolla.
Instagram-kuvapalvelun seuraajien määrä kasvoi kuluneena vuonna 230
henkilöllä. Vuoden 2020 aikana uusia julkaisuja oli 78 kpl. Niistä suosituin oli
Kulutusosuuskuntien Keskusliitto KK:n julisteen pohjalta muokattu kuva
tanssijoista maskit kasvoilla (65 tykkäystä). Julkaisut kommentoivatkin usein
ajankohtaisia teemoja. Instagramissa jaettiin pääasiassa valokuva- ja julisteaineistoja arkiston kokoelmista. Instagram-kuvapalvelun päivittämisestä vastasi Jani Kaunismäki.
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Viestintä
2020

2019

2018

2017

2016

88 565

21 544

13 004

9 883

12 193

2 634

n/a

n/a

n/a

n/a

849

823

n/a

n/a

n/a

– julkaisuja vuoden aikana (kpl)

37

n/a

n/a

n/a

n/a

Instagram, kattavuus (henkilöä)

1 779

n/a

n/a

n/a

n/a

625

395

n/a

n/a

n/a

78

n/a

n/a

n/a

n/a

Kotisivut, käyntimäärä (kpl)
Facebook, kattavuus (henkilöä)
– seuraajien määrä vuoden lopussa (kpl)

– seuraajien määrä vuoden lopussa (kpl)
– julkaisuja vuoden aikana (kpl)
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Iris Olavinen

Arkiston
asiakkaita
ohjeistettiin
poikkeusaikakäytännöistä
heti sisääntulon
yhteydessä.

Julkaisutoiminta

Työväen Arkisto osallistui edellisvuosien tapaan Kansan Arkiston, Työväenliikkeen kirjaston, Työväenmuseo Werstaan ja Työväen historian ja
perinteen tutkimuksen seuran kanssa Työväentutkimus Vuosikirjan julkaisemiseen. Arkiston edustajana vuosikirjan toimituskunnassa oli Mikko
Kosunen, ja vuosikirjaan kirjoittivat arkiston työntekijöistä Pete Pesonen ja
Mikko Kosunen.
Marjaliisa Hentilä ja Heta Tolvanen kirjoittivat kertomusvuoden aikana
Kuluttajaliiton historiateoksen, joka on määrä julkaista vuonna 2021.

Julkaisut, artikkelit
Mikko Kosunen:
� Poliittinen väkivalta nyky-Suomessa (Teemu Tammikko: Vihalla ja
voimalla. Poliittinen väkivalta Suomessa). Kirja-arvio, Työväentutkimus
Vuosikirja 2020.
Iris Olavinen:
� Työväen Arkisto sateenkaarihistorian tallentajana. Sateenkaarihistoriasivustolla www.sateenkaarihistoria.fi.
� Valokuvien kertomaa sateenkaarihistoriaa Työväen Arkistolla.
Sateenkaarihistoria-sivustolla www.sateenkaarihistoria.fi ja Arjen historia
-blogissa, blogi.arjenhistoria.fi.
Pete Pesonen:
� ”Niistä ei sitten puhuta, koska se on näpistelyä” Firabelitöiden perustelut ja
rajat muistelmapuheessa. Valvottu ja kuritettu työläinen. Vertaisarvioitu
artikkeli. Väki Voimakas -vuosikirja 33, Työväen historian ja perinteen
tutkimuksen seura 2020.
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� Valvottu ja kuritettu työläinen. Väki Voimakas -vuosikirja 33, Työväen
historian ja perinteen tutkimuksen seura 2020 (toim. Leena Enbom, Pete
Pesonen ja Sami Suodenjoki).
� ”Liikkeen talo vai liiketalo?” – Helsingin työväenyhdistyksen historia (Sakari
Siltala: Talo ja Torni – Helsingin työväenyhdistys 1884–2019). Kirja-arvio,
Työväentutkimus Vuosikirja 2020.
� Muistitietokeruu työelämän muutoksesta viimeisen 50 vuoden aikana.
Työväentutkimus Vuosikirja 2020.
� Valvottu ja kuritettu työläinen. Kirjaesittely (kirjoitettu yhdessä Leena
Enbomin ja Sami Suodenjoen kanssa). Työväentutkimus Vuosikirja 2020.

Heta Tolvanen:
� Jätkän kulttuuripäivillä soivat saha ja harmonikka. Laulu ottaa kantaa
-sivustolla lauluottaakantaa.fi
� Suomen Työväen Musiikkiliiton ensimmäiset johtajakurssit. Laulu ottaa
kantaa -sivustolla lauluottaakantaa.fi.
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Työväen Muistitietotoimikunta

Työväen Muistitietotoimikunnan (TMT) toiminta painottui kertomusvuonna
toimikunnan 60-vuotisjuhlakeruun Yhteen hitsattu porukka järjestämiseen.
Keruuhanke järjestettiin yhteistyössä Teollisuusliiton kanssa. Koko vuoden
2020 jatkuneen keruun kohderyhmänä oli Teollisuusliiton ja sen edeltäjäliittojen eri aloilla toimineet eläkeläisjäsenet sekä 1960–1980-luvuilla työnuransa aloittaneet ja yhä työskentelevät liiton vanhemmat jäsenet. Keruu
jakautui kirjoituskilpailuun ja muistitietohaastatteluihin.
Hankkeessa tavoitteena oli tallentaa työntekijöiden oma näkökulma työelämän muutokseen. Lisäksi pyrittiin tekemään näkyväksi Teollisuusliiton jäsenten työtä. Keruu oli valta60-vuotisjuhlakeruu
kunnallisestikin merkittävä, sillä vastaavaa teollisuustyön muutosta koskevaa muistitietoaineistoa ei
sai innostuneen
ole tässä mitassa aiemmin kerätty.
vastaanoton koronan
Keruu sai innostuneen vastaanoton koronan
aiheuttamista
aiheuttamista vaikeuksista huolimatta. Haastatteluja
tehtiin 110, ja kirjoituskilpailuun osallistui 51 kirjoitvaikeuksista
tajaa. Haastattelijoina projektissa toimivat Pete Pesohuolimatta.
nen, Anna Piispanen, Minna Sannikka ja Timo Tigerstedt. Projekti tuotti myös yhteistyöhankkeen Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman ja kulttuuriperinnön
maisteriohjelman kanssa.
Työväen Muistitietotoimikunta on hankkeen myötä ollut toteuttamassa
Helsingin yliopistolle kolmen kurssin kokonaisuutta Muuttuvan teollisuustyön
kulttuuriperintö. Kurssikokonaisuus toteutetaan vuosina 2020–2021, ja sen
tarkoituksena on perehdyttää opiskelijat muuttuvaan teollisuustyöhön sekä
johdattaa heidät pohtimaan kulttuuriperintöalojen ja muuttuvan teollisuustyön
tavoitteiden ja näkökulmien vuorovaikutusta.
Keruuhankkeen suunnittelusta vastasivat Työväen Muistitietotoimikunnan
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Timo Tigerstedt

Presidentti Tarja Halonen osallistui Kansainvälisen
Solidaarisuussäätiön historiaa kartoittaviin haastatteluihin.
Kuvassa myös haastattelijoina toimineet Jukka Pääkkönen
(vas.) ja Folke Sundman sekä Työväen Muistitietotoimikunnan edustaja Pete Pesonen.

Työväen muistitietotoimikunta
2020
Keruut (kpl)

2019

2018

2017

2016

5

2

4

2

5

– keruuvastausten määrä (kpl)

317

46

128

112

n/a

Haastattelut (kpl)
– haastattelut, äänitallenteiden yhteiskesto
(tuntia)
– haastattelut, äänitallenteiden kokonaismäärä
(Gt)
– haastattelut, videotallenteiden yhteiskesto
(tuntia)
– haastattelut, videotallenteiden
kokonaismäärä (Gt)
Keräelmien kuvailu tietokantaan (kpl)

116

n/a

n/a

n/a

n/a

147

n/a

n/a

n/a

n/a

10

n/a

n/a

n/a

n/a

7

n/a

n/a

n/a

n/a

108

n/a

n/a

n/a

n/a

– kuvailtujen keräelmien sivumäärä
Digitoidut keräelmät (kpl)

30

47

28

62

186

65

1 481

457

1 328

2 467

605

12

113

169

232

72

sihteeri Pete Pesonen ja Teollisuusliiton tutkimuspäällikkö Anu-Hanna Anttila.
Keruun toteuttamisesta vastasivat Pesosen ja Anttilan lisäksi järjestötoimitsija
Arja Salo (Teollisuusliitto), va. tutkija Anna Piispanen (TA), tutkija Minna
Sannikka (TA) ja tutkimussihteeri Timo Tigerstedt (Työväen Muistitietotoimikunta). Muuttuvan teollisuustyön kulttuuriperintö -kurssin suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaa folkloristiikan dosentti Kirsti SalmiNiklander yhdessä TMT:n Pesosen kanssa.
Työväen Muistitietotoimikunta toimi yhteistyökumppanina myös Kansainvälisen Solidaarisuussäätiön 50-vuotisteoksen aineiston keruussa. Säätiö
haastatteli entisiä aktiiveja yhteistyössä toimikunnan kanssa. Projektin
vetäjinä ja haastattelijoina Solidaarisuussäätiön puolelta toimivat Folke
Sundman ja Jukka Pääkkönen. Haastateltavina olivat muun muassa presidentti
Tarja Halonen, Erkki Tuomioja ja Ulf Sundqvist.
Toimikunta oli myös yhteistyökumppanina Stadin Slangi ry:n järjestämässä
yhteiskeruussa Helsingin yläkoululaisille, ammattikoululaisille ja lukiolaisille.
Keruun järjestäjänä toimi Stadin Slangin lisäksi Helsingin seudun äidinkielen
opettajat ry. Keruuseen osallistui 42 vastaajaa/ryhmää.
STS-Killan ja Muistitietotoimikunnan välinen monivuotinen yhteistyö
pankkityöperinteen tallentamiseksi jatkui vuonna 2020. Yhteistyötä STSkillan kanssa on hoitanut tutkimussihteeri Timo Tigerstedt, joka organisoi
Työväen Arkiston kokoelmissa olevien STS:n vuosikertomusten digitoimisen ja
tallentamisen arkistojärjestelmä Yksaan sekä kiltalaisten verkkoalbumiin.
Edellä mainittujen projektien lisäksi Työväen Muistitietotoimikunta vastaanotti vuoden aikana useita haastattelu- ja muistelmakokonaisuuksia, mm.
Marjaliisa Hentilän ja Heta Tolvasen Kuluttajaliiton historiaa käsittelevät
haastattelut sekä Iris Olavisen tekemät ay-naisjohtajien haastattelut. Toimikunnan aineistojen digitoinnista ks. Videoiden ja äänitteiden digitointi.
Työväen Muistitietotoimikunta seuraa ja osallistuu aktiivisesti suomalaisen
muistitietotutkimuksen kehittämiseen ja työväen historian ja perinteen
tutkimukseen sekä kansainväliseen yhteistyöhön muistitieto- ja työväentutkijoiden kanssa. Toimikunnan sihteeri Pete Pesonen on Finnish Oral History
Networkin, FOHN:in, johtoryhmän jäsen ja Työväen historian ja perinteen
tutkimuksen seuran (THPTS) hallituksen jäsen.
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Työväen Arkiston Säätiön
hallinto

Työväen Arkiston Säätiön hallinnosta vastaa viisihenkinen hallitus, jonka
nimeää Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen puoluehallitus. Nykyisen
säätiön hallituksen toimikausi alkoi vuoden 2018 alusta, ja sen toimikausi on
kolmivuotinen käsittäen vuodet 2018–2020. Hallitus on sääntömääräisen
vuosikokouksensa lisäksi pitänyt ylimääräisen syyskokouksen lokakuussa sekä
sähköpostikokouksia tarvittaessa.
Työväen Arkiston Säätiön hallituksen puheenjohtaja on toiminut Marjaana
Valkonen. Hallitukseen ovat kuuluneet myös Jukka Hako, Merja Leskinen,
Rainer Smedman ja Ville Wallin, joista viimeksi mainittu on toiminut
hallituksen varapuheenjohtajana. Säätiön sihteerinä ja toimitusjohtajana on
toiminut arkistonjohtaja Petri Tanskanen. Teknisenä kokoussihteerinä on
toiminut erikoistutkija Mikko Kosunen.
Työväen Arkiston Säätiön hallituksen jäsenille ei ole maksettu kokouspalkkioita eikä muita etuuksia. Säätiön tilintarkastajana on toiminut KHT
Lotta Kauppila ja varatilintarkastajana Tilintarkastusrengas Oy. Tilintarkastajalle on maksettu tilintarkastuspalkkio. Muuta lähipiiritoimintaa säätiöllä ei
ole ollut, toisin sanoen sen lähipiiriin kuuluville ei ole annettu avustuksia eikä
kokonaan tai osittain vastikkeettomia taloudellisia etuuksia.
Säätiön taloushallinto on ulkoistettu tilitoimisto Kvalta Oy:lle.
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Taloudellinen toiminta

Arkiston tilikauden 2020 tulos oli 250 377,25 euroa ylijäämäinen. Positiivinen
tulos muodostui arkistonmuodostajilta hankitun rahoituksen ylijäämästä ja
arkiston saamasta asunto-osakelahjoituksesta. Valtionavustus tilivuonna oli
721 340,00 euroa.
Kesäkuussa Aarno Tahvanainen siirsi lahjakirjalla Vantaan Tikkurilan
Keltamotie 44:ssä omistamansa asunnon D 25 osakkeet vastikkeettomasti
Työväen Arkiston Säätiön haltuun. Samalla allekirjoitettiin vuokrasopimus,
jonka perusteella Aarno ja Pirkko Tahvanainen siirtyivät Työväen Arkiston
Säätiön vuokralaisiksi.
Vuoden aikana arkisto sai ulkopuolista rahoitusta säilytysmaksuista ja
järjestämisprojekteista Aliupseeriliitto ry:ltä, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:ltä, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:ltä, Kansan
Sivistysrahastolta, Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry:ltä, Kustannus Oy
Demokraatilta, Teollisuusliitto ry:ltä, Osuuskunta Tradekalta, Palkansaajasäätiöltä, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:ltä, Paperiliitto ry:ltä, Posti- ja
Logistiikka-alan Unioni PAU ry:ltä, Raitio- ja metrohenkilökunnan yhdistys
JHL ry:ltä, Rautatiealan Unioni RAU ry:ltä, Suomen Ammattiliittojen
Keskusjärjestö SAK ry:ltä, SAK:n Järviseudun paikallisjärjestöltä, Työväen
Sivistysliitto TSL ry:ltä ja Urheiluopistosäätiöltä.
Arkiston eri hankkeisiin apurahoja myönsivät Palkansaajasäätiö ja
Tradekan Säätiö.

33

Tiedonohjaussuunnitelma

Työväen Arkiston tiedonohjaussuunnitelmaa (TOS) päivitettiin ja täydennettiin vuoden aikana. Arkiston verkkolevyaseman kansiorakennetta muokattiin vastaamaan TOS:n tehtäväluokitusta, ja olemassa olevat kansiot ja tiedostot
siirrettiin uuteen kansiorakenteeseen.
Kertomusvuonna TOS:n päivityksestä ja tiedostosiirroista ovat vastanneet
Iris Olavinen ja Petri Marjeta. TOS:ssa on määritelty, miten Työväen Arkiston
toiminnan tuloksena syntyviä tietoja ja asiakirjoja käsitellään. TOS on toiminut
apuna laadittaessa EU:n tietosuoja-asetuksessa ja kansallisessa tietosuojalaissa vaadittua selostusta henkilötietoja sisältävien arkistoaineistojen käsittelytoimista Työväen Arkistossa. TOS:n tarkoitus on paitsi ohjata tiedon
oikeanlaiseen käsittelyyn myös taata tietojen löydettävyys käytössä olevista
sähköisistä järjestelmistä ja tallennuspaikoista.
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Tilat

Työväen Arkisto on vuoden 2010 alusta lähtien toiminut Sörnäisten rantatie
25:ssä sijaitsevassa kiinteistössä Helsingissä. Arkiston tilojen vuokrasopimus
on voimassa vuoden 2029 loppuun.
Arkiston toimisto- ja tutkijatilat ovat kiinteistön toisessa kerroksessa,
arkistomakasiinit puolestaan sijaitsevat kiinteistön toisessa ja kolmannessa
kerroksessa. Toimisto- ja tutkijatiloja on 580 neliömetriä, arkistomakasiinitiloja 1 211 neliömetriä. Säilytyskapasiteettia on nykyisin 13 821 hyllymetriä,
sillä kertomusvuonna arkisto sai 28 hyllymetriä lisää säilytystilaa hankkimalla
kiinteää hyllyä toisen kerroksen A-makasiiniin.

Tilat
2020

2019

2018

2017

2016

2

Makasiinitilat (m )

1 211

1 211

1 211

1 211

1 211

Toimistotilat (m2)

580

580

580

580

580

–

–

–

–

–

Makasiinitilaa yhteensä (hm)

13 821*

13 793*

13 246

13 246

13 941

Vapaata makasiinitilaa (hm)

2 579**

2 528**

2 535**

2 888**

4 712

Muualla sijaitsevat tilat (m2)

* Arkisto sai 2019 lisää hyllykapasiteettia 547 hm hyllyttämällä 3. kerroksen makasiinin entisen järjestelytilan ja
2020 lisää säilytystilaa 28 hyllymetriä hankkimalla kiinteää hyllyä toisen kerroksen A-makasiiniin.
** Huomioitu ulkopuolisille vuokrattu hyllytila (Musiikkiarkisto, Suomen Urheilumuseon arkisto ja
Työväenliikkeen kirjasto).
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Henkilökunta

Kouluttautuminen
Hanna Jäntti piti opintovapaata kolme kuukautta jatkaen opintojaan Helsingin
yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa yhteiskunnallisen muutoksen
maisteriohjelmassa.
Anton Kaukiainen suoritti kertomusvuoden aikana HAUS kehittämiskeskuksen liiketoiminnan ammattitutkintoa tiedon- ja asiakirjahallinnan
tehtävissä toimiville. Näytön arviointi ja valmistuminen on vuoden 2021
maaliskuussa.
Heta Tolvanen aloitti Kansallisarkiston Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen
perustutkinnon suorittamisen. Tutkinto valmistuu vuonna 2021.
Lisäksi henkilökuntaa on osallistunut seuraaviin tilaisuuksiin:
� Disec Oy:n järjestämä Yksa4-etätapaaminen
� Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran kesäseminaari
Tampereella
� Europeanan digiaineistojen käyttöoikeuksia käsittelevä webinaari
� Liikearkistoyhdistyksen webinaari
� Digime-verkoston Digitaalinen kulttuuriperintö ja kestävä kehitys
-webinaari.

Työhyvinvointi
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Henkilökunnan työhyvinvointiin on Työväen Arkistossa jo pitkään kiinnitetty
huomiota. Perinteinen arkistotyö on yksipuolisten ja hankalien työasentojen
sekä pölyn vuoksi kuormittavaa. Myös viileissä arkistomakasiineissa
työskentelyyn ja arkistonoutoihin liittyy omat haittansa ja riskinsä. Työpäivän
tunneista moni kuluu lisäksi näyttöpäätetyöskentelyyn. Sekin aiheuttaa
monenlaista haitallista fyysistä kuormitusta.

Avotoimisto tai monitoimitila soveltuu huonosti keskittymistä ja pysyvää
työpistettä vaativaan arkistotyöhön. Lähes jokaisella työntekijällä onkin
Työväen Arkistossa käytössään oma työhuone. Kuluvan vuoden aikana
työnteon painottuminen omiin huoneisiin on helpottanut henkilökunnalle
turvallisten työskentelyolosuhteiden ylläpitämistä. Kaikissa työhuoneissa on
myös ilmanpuhdistin, joka suodattaa niin arkistoaineistosta, ulkoa kuin
sisätiloistakin tulevia epäpuhtauksia.
Työhuoneita ja työpisteitä on pyritty uudistamaan ja järjestelemään kunkin
työntekijän työtehtäviin ja yksilöllisiin tarpeisiin parhaiten soveltuviksi.
Työskentelyn tehokkuuden ja ergonomian edistämisen ohella yhtä tärkeitä
tavoitteita ovat työviihtyvyyden ja -motivaation parantaminen. Tämän työn
tukena on käytetty yhdessä työterveyshuollon kanssa laadittuja työpaikkaselvityksiä, joista viimeisin on vuodelta 2019.
Kuluneena vuonna jatkettiin kalusteiden uusimista. Nyt jokaisella on
käytössä vähintään yksi sähköpöytä, joka mahdollistaa työasentojen vaihtelun.
Lisäksi uusittiin suurin osa työtuoleista. Perinteisten
toimistotuolien lisäksi hankittiin satulatuoleja niitä
tarvitseville. Asiakaspalvelupisteeseen hankittiin
Työväen Arkiston
kesäkuun alussa suojapleksi edistämään sekä asiakassopimus
palvelussa työskentelevien että asiakkaiden turvallisuutta.
työterveyshuollosta
Tietokoneita, työpuhelimia ja ohjelmistoja on
Terveystalon
uusittu ja päivitetty säännöllisesti vastaamaan kulkanssa on
loisiakin tarpeita. Kuluneena vuonna hankittiin useaan
työpisteeseen uusi tietokone ja näyttö. Loppuvuodesta
keskimääräistä
uusittiin kaikki työpuhelimet. Yllättävän haasteen
kattavampi.
laitteiston, työergonomian ja työskentelytapojen suunnittelun ja järjestämisen osalta muodosti kuluvana
vuonna lisääntynyt etätyöskentely. Aiempina vuosina
etätöitä on tehnyt vain pari työntekijää, hekin satunnaisesti. Etätöihin liittyvien
tarpeiden kartoitus, käytäntöjen suunnittelu ja tarvittavien laitteiden hankinnat jatkuvat vuonna 2021 saatujen kokemusten perusteella ja käytössä
olevien resurssien puitteissa.
Työväen Arkiston sopimus työterveyshuollosta Terveystalon kanssa on
keskimääräistä kattavampi, eli työnantaja mahdollistaa henkilökunnalle
lakisääteisiä velvoitteita merkittävästi monipuolisemman terveyspalveluiden
käytön. Yhdessä Terveystalon kanssa laadittu työterveyshuollon toimintasuunnitelma päivitettiin vuoden 2019 lopussa. Käytössä on lisäksi varhaisen
välittämisen malli ja oma päihdeohjelma. Työterveyden ylläpitämiseksi ja
edistämiseksi arkistolla on lisäksi käynyt tilauksesta hieroja 10 kertaa kuluneen
vuoden aikana. Työntekijät ovat voineet käydä hieronnassa työajalla.
Henkilökunnan virkistyspäiviä on perinteisesti vietetty sekä keväällä että
syksyllä. Kuluneena vuonna viranomaisrajoitusten ja -suositusten vuoksi
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kumpikin virkistyspäivä päätettiin jättää pitämättä. Samasta syystä ei vietetty
myöskään perinteistä pikkujoulua joulukuussa. Työntekijät ovat kuitenkin
voineet käyttää tunnin työviikostaan työkykyä ylläpitävään virkistystoimintaan, kuten liikuntaan.
Henkilökunnan Olutkerho Karhun puheenjohtajana toimi vuonna 2020
Anton Kaukiainen. Poikkeusajasta johtuen kerho pääsi kokoontumaan kuluneen vuoden aikana vain yhden kerran.

Edustukset
Työväen Arkiston henkilökunta edusti jo aiemmin kerrotun lisäksi seuraavissa
tapahtumissa ja tilaisuuksissa:
� Demokraatin 125-vuotisjuhla
� Työväen perinnepäivät
� Työväen Näyttämöiden Liiton 100-vuotisjuhlanäyttelyn avajaiset
� Kapinarunoilta Työväenliikkeen kirjastossa
� Kansan Arkiston 75-vuotisjuhlaseminaari Työväenliikkeen kirjastossa
� Paasikivi-webinaari
� Keskustan ja maaseudun arkiston 50-vuotisseminaari
� Työväentutkimus Vuosikirjan julkaisutilaisuus
� Liikearkistoyhdistyksen vuosikokous
� Arki-palkkausjärjestelmän kehittämistyöryhmän kokoukset

Luottamustehtävät
Marjaliisa Hentilä:
� Kansan Sivistysrahaston apurahatoimikunnan jäsen
Jani Kaunismäki:
� Työväen Arkiston luottamusmies
� Työväenperinnelaitosten Arki-palkkausryhmän jäsen
Mikko Kosunen:
� Työväenperinne ry:n hallituksen jäsen
� Työväentutkimus Vuosikirjan toimituskunnan jäsen
� Pääkaupunkiseudun erityispalvelujen ammattiosasto JHL ry:n hallituksen
jäsen
� SDP:n historiatoimikunnan jäsen
� Kansan Sivistysrahaston valtuuskunnan varajäsen
� Työväen Arkiston Säätiön tekninen sihteeri
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Henkilöstö

Valtionavulla palkattu henkilöstö
(henkilötyövuotta (htv))
Omarahoituksella palkattu henkilöstö ja
palkattomat harjoittelijat (htv)
Henkilöstön määrä yhteensä (htv)

2020

2019

2018

2017

2016

10,16

10,39

10,34

10,25

10,18

5,29

4,59

4,99

4,68

3,95

15,45

14,98

15,33

14,93

14,13

Petri Marjeta:
� Kansallinen hankintapolitiikka -työryhmän jäsen
� Työväen Arkiston työsuojeluvaltuutettu
� Pääkaupunkiseudun erityispalvelujen ammattiosasto JHL ry:n
taloudenhoitaja, hallituksen jäsen
Iris Olavinen:
� Sateenkaarihistorian ystävät -yhdistyksen verkostotapaamisten Työväen
Arkiston edustaja
Pete Pesonen:
� Työväen Muistitietotoimikunnan sihteeri
� FOHN – Muistitietotutkijoiden verkoston johtoryhmän jäsen
� Pääkaupunkiseudun erityispalvelujen ammattiosasto JHL ry:n
varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen
� Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran (THPTS) hallituksen
jäsen
� Työväentutkimus Vuosikirjan toimituskunnan jäsen (THPTS:n edustaja)
Petri Tanskanen:
� Arkistojen yhteistyöverkoston jäsen
� Kansan Sivistysrahaston valtuuskunnan jäsen
� Työväen Sivistysliitto TSL:n edustajiston jäsen
� Työväen museoyhdistys ry:n hallituksen jäsen
� Työväenperinnelaitosten Arki-palkkausjärjestelmän kehittämistyöryhmän
jäsen
� Yksityisarkistojen neuvottelukunnan jäsen
� Yksityiset keskusarkistot – De privata centralarkiven ry:n hallituksen jäsen
� The International Association of Labour History Institutionsin (IALHI)
hallituksen jäsen
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Heta Tolvanen:
� Laulu ottaa kantaa -portaalin toimituskunnan jäsen

Työväen Arkiston työntekijät
Arkistossa työskenteli kymmenen valtionavulla palkattua henkilöä toistaiseksi
voimassa olevin työsopimuksin. Arkisto sai lisätyövoimaa määräaikaisista
projekti- ja kesätyöntekijöistä, joiden työpanos oli mahdollinen arkistoaineistojen luovuttajien taloudellisen tuen avulla.
Kaikkiaan arkistossa työskenteli kertomusvuonna valtionapuhenkilökunnan rinnalla eri aikoina 13 määräaikaista työntekijää, siviilipalvelusmies ja
neljä TET-harjoittelijaa.

Valtionavun alaiset työntekijät:
� Marjaliisa Hentilä, VTT, dosentti, erikoistutkija (henkilöarkistot)
� Hanna Jäntti, FM, tutkija (osuustoiminta-aineistot, julisteet),
opintovapaalla 1.3.–30.4. ja 1.11.–30.11.
� Jani Kaunismäki, tutkimussihteeri (valokuvakokoelmat, julisteet, it-tuki)
� Mikko Kosunen, FM, erikoistutkija (SDP ja sen alaiset organisaatiot,
ammattiyhdistysarkistot)
� Petri Marjeta, FM, tutkija (SAK ja ammattiyhdistysarkistot,
asiakaspalveluvastaava, it-tuki)
� Iris Olavinen, VTM, va. tutkija, Jäntin sijainen 1.3.–30.4. ja 1.11.–30.11.
� Pete Pesonen, FM, erikoistutkija (työväen muistitieto- ja perinneaineistot),
osittaisella tutkimusvapaalla 1.1.–31.12. (50 % työaika)
� Anna Piispanen, FM, va. tutkimussihteeri (muistitietoaineistot) Pesosen
sijainen 1.1.–31.12. (50 %)
� Kirsti Saarikoski, arkistomestari/siistijä (tutkijasalipalvelu, aineiston ja
tilojen huolto)
� Minna Sannikka, FM, tutkija, äitiysvapaalla 28.1. alkaen
� Petri Tanskanen, FM, arkistonjohtaja
� Timo Tigerstedt, tutkimussihteeri (muistitieto- ja perinneaineistot, it-tuki)
� Heta Tolvanen, FM, va. tutkija (Työväen Sivistysliitto TSL), Sannikan
sijainen 1.2.–31.12.
Siviilipalvelusmies:
� Jouko Raitaniemi 1.1.–11.6.
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Ulkopuolisella rahoituksella palkatut määräaikaiset työntekijät:
� Jelisaveta (Liisa) Antonenko, koululainen, kesätyöntekijä 1.6.–30.6.
� Sara Itkonen, FM, projektityöntekijä (Osuuskunta Tradeka) 1.1.–28.2. ja
1.9.–31.12.
� Anton Kaukiainen, va. tutkimussihteeri (ammattiyhdistysaineistot/JHL,

SAK) 1.1.–31.12.
� Mira Mattila, FM, projektityöntekijä 1.2.–31.10. (85 % työaika 1.8. alkaen)
� Oona Nyyssönen, koululainen, kesätyöntekijä 1.6.–15.6.
� Iris Olavinen, VTM, va. tutkija (ammattiyhdistysaineistot/Teollisuusliitto)
1.1.–28.2., 1.5.–31.10. ja 1.12.–31.12.
� Anna Piispanen, FM, va. tutkimussihteeri (muistitietoaineistot) 1.1.–31.12.
(50 %)
� Roosa Svensson, yo, projektityöntekijä 1.4.–30.4.
� Aura Tanskanen, koululainen, kesätyöntekijä 1.6.–30.6.
� Pyry Tanskanen, yo, projektityöntekijä 1.4.–31.5.
� Heta Tolvanen, FM, va. tutkija (Työväen Sivistysliitto TSL) 1.1.–31.1.
� Päivi Turkki, va. tutkimussihteeri, 1.1.–31.12. (80 % työaika)
� Alex Tyrväinen, koululainen, kesätyöntekijä 16.6.–30.6.

TET-harjoittelijat:
� Seiha Heng 19.10.–30.10.
� Juuso Kosonen 2.11.–13.11.
� Tarvo Kupri 19.10.–30.10.
� Taisto Strengell 28.9.–2.10.

2/2020

Puurtilan Työväentalo Oy

0,25

3/2020

Tammi, Visa

4,00

4/2020

Tammi, Visa

0,15

5/2020

Ropponen, Ulla

2,00

6/2020

Demarinuoret

0,01

7/2020

Tuuri, Markku

0,10

8/2020

E-seniorit Jyväskylä

0,04

9/2020

Tahvanainen, Aarno

0,02

10/2020

Teollisuusliitto

0,36

11/2020

Tornion Tekstiilityöväen
ammattiosasto

0,20

12/2020

Vilppula, Kaarina

0,01

13/2020

Helsingin Sähköalantyöntekijät ry,
osasto 49

0,20

14/2020

Tammi, Visa

0,10

15/2020

Tammi, Visa

0,60

16/2020

Tammi, Visa

4,00

17/2020

Tohmajärven JHL ry, osasto 375

0,28

18/2020

Tahvanainen, Aarno

0,01

19/2020

Minkkinen, Merja

0,02

20/2020

Kolu, Emma

0,04

21/2020

Dite, Chris

0,01

22/2020

Syrjänen, Olavi

0,06

23/2020

Tohmajärven JHL ry, osasto 375

0,70

24/2020

Varsinais-Suomen Kuluttajat

0,03

25/2020

Helsingin Metallityöläisten
Sos.-dem. Yhdistys

0,08

26/2020

Pääkaupungin Wanhat Toverit

0,06

27/2020

Martikainen, Ulla

0,02

17 kpl

28/2020

Työväen Sivistysliitto TSL

0,18

1 kpl

29/2020

Sinisalo, Jyrki

0,01

x

0,50

x
x

Sähköisiä
aineistoja

Kansan Arkisto

Videoita

1/2020

Valokuvia

Luovuttaja
Hyllymetriä

Luovutus

Äänitteitä

Luovutukset vuonna 2020

30/2020

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun
metsäkonealan työntekijät ry,
ammattiosasto 772

0,08

31/2020

Pohjanmaan Sosialidemokraatit

10,00

32/2020

Helsingin Metallityöläisten
Sos.-dem. Yhdistys

0,08

33/2020

Raideammattilaisten osasto 142
JHL ry, Raahe

0,03

34/2020

Tahvanainen, Aarno

0,02

35/2020

Rajavartiolaitoksen yhdistys
JHL ry, osasto 778

0,04

36/2020

Simonkylän
Sosialidemokraattinen Kilta

0,04

37/2020

Työväen Sivistysliitto TSL

0,90

38/2020

Lauluniemi, Linnea

0,04

39/2020

Työväen Sivistysliitto TSL

0,50

40/2020

Kajanne, Ville

1,20

41/2020

Koivistoinen, Seppo

0,02

42/2020

Kohtala, Annaliisa

1,50

43/2020

Satefa ry

0,60

44/2020

Tahvanainen, Aarno

0,02

45/2020

Oulun Seudun Kotien Puolesta

0,20

46/2020

Repo, Jorma

0,30

47/2020

Lehtimäki, Raija

0,50

48/2020

EKL Verkkoviestijät

0,04

49/2020

Pienperheyhdistys

50/2020

Työväenmuseo Werstas

1,00

51/2020

Halikon Märynummen Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys

0,01

52/2020

PAM – PAM Amican
pääkaupunkiseudun osasto,
ammattiosasto 836

0,50

53/2020

Pirinen, Riku

5,00

54/2020

Rekolan Työväenyhdistys

1,20

55/2020

Mauno, Anita

56/2020

Urheiluopistosäätiö

57/2020

Laakkonen, Risto

58/2020

JHL:n osasto 34

7,50

59/2020

Myllypuron sosialidemokraatit

0,40

60/2020

Terhi, Saarinen

0,40

x

x

x
x

x

9 kpl

1 kpl

64 kpl

10,00

0,01
23,00

x

5,50

x

x

x

61/2020

Helsingin Kirjatyöntekijäin
Yhdistyksen Sanomalehdenjakajain Työhuonekunta

0,30

62/2020

Iso-Hollo, Virpi

0,20

63/2020

Helsingin Kirjatyöntekijäin
Yhdistyksen Sanomalehdenjakajain Työhuonekunta

0,10

64/2020

Koskinen, Juha

0,10

65/2020

Loima, Maria

0,06

66/2020

Koskinen, Juha

0,08

67/2020

Nurmijärven sosialidemokraattien
kunnallisjärjestö

3,00

68/2020

Merven Työväenyhdistys Vesa

0,40

69/2020

Puranen, Liisa

0,02

1 kpl

70/2020

Pakarinen, Seppo

0,04

x

71/2020

Kankaanpään työväenyhdistys

0,50

x

72/2020

Ahlroos, Tatu

73/2020

Tuomi-Rönkkö, Riitta

0,18

74/2020

Työväenmuseo Werstas

1,50

75/2020

Vaasan kaupungin kunnalliset
JHL ry, osasto 127

4,00

76/2020

Helsingin Bussiliikenne Oy:n
Henkilökunta JHL 005

5,00

77/2020

Helsingin Kotien Puolesta

1,00

79/2020

PL:n Rääkkylän ammattiosasto ry,
osasto 872

0,04

80/2020

Grönqvist, Kjell

0,40

81/2020

Hynynen, Markku

0,04

82/2020

PAM Kouvolan seudun kiinteistötyöntekijät, osasto 533

1,50

83/2020

Tahvanainen, Aarno

0,02

84/2020

Kuvittajat ry

2,00

85/2020

Holopainen, Matti

0,35

86/2020

Työväen Akatemia

0,40

87/2020

EKL:n Soitannollinen Yhdistys

1,00

88/2020

Alén, Vesa

0,06

89/2020

Kuopion Kirjatyöntekijäin
Yhdistys

0,50

x

28,00
x

x

x

90/2020

Hakunilan Sosialidemokraatit

0,08

91/2020

Oinonen, Reijo

0,04

92/2020

Piiroinen-Backman, Outi

0,02

93/2020

Savo, Sulo A.

3,00

94/2020

Viilto, Tero

0,01

95/2020

SAK:n Järviseudun
paikallisjärjestö

0,10

96/2020

Valken työntekijät ry,
Teollisuusliiton osasto 502

3,50

97/2020

Kuopion Kirjatyöntekijäin
Yhdistys

0,02

98/2020

Jokelan Eläkkeensaajat ry

0,20

99/2020

Niemi, Jussi

0,06

100/2020

Bruce, Ritva

0,04

101/2020

Suomen Rautatiemuseo

0,02

102/2020

Osuuskunta Tradeka

6,00

103/2020

Messukylän Työväenyhdistys

2,00

104/2020

Kristillisen Työväen Liitto

0,50

105/2020

Eläkkeensaajien Keskusliitto
EKL:n Pirkanmaan Piiri

1,00

106/2020

Leskinen, Merja

0,01

x

107/2020

Messukylän Työväen Näyttämö
ja Suomen Teollisuustoimihenkilöiden liiton Pirkanmaan piiri

1,50

x

108/2020

Virkki, Mari

0,50

109/2020

Tuovinen, Timo

0,02

110/2020

Puolangan kunnalliset JHL ry,
osasto 751

0,80

111/2020

Ojutkangas, Anssi

0,35

112/2020

Teollisuusliitto

1,00

113/2020

Kalvolan Sosialidemokraatit ry

4,00

114/2020

Rovaniemen kaupunkiseudun
JHL ry, osasto 632

0,48

115/2020

Sodankylän Kemia ry

0,18

116/2020

Työväenmuseo Werstas

2,50

7 kpl

x

x

x

x

Kuvaliite

Timo Tigerstedt

1

Kesäkuun lopulla Aarno ja
Pirkko Tahvanainen lahjoittivat
omistamansa asunto-osakkeen
vastikkeettomasti Työväen
Arkiston Säätiön omistukseen.
Lahjoituksen ottivat säätiön
puolesta vastaan hallituksen
puheenjohtaja Marjaana Valkonen
ja säätiön toimitusjohtaja,
arkistonjohtaja Petri Tanskanen.

2

Petri Tanskanen ja Analogia
Finland Oy:n toimitusjohtaja
Markus Vihra. Työväen Arkiston
kuvia lähdössä datafilmille
tallennettuina Huippuvuorille
Piql:n tiloihin säilöön.

3

Mikko Kosunen ja arkiston
asiakaspalvelutiskin uusi
suojapleksi.

Jani Kaunismäki

1

2

Jani Kaunismäki

3

Petri Marjeta

4

Iris Olavinen

5

Päivystäjä Heta Tolvanen
tarkastelee asiakkaalle haettua
lehtisidosta. Tutkijasalin
asiakaspaikkoja järjesteltiin
koronaepidemian takia
uudestaan, jotta turvavälit
saatiin säilytettyä

5

Arvo Ahlroosin henkilöarkistoluovutus odottamassa hyllyyn
purkamista ja järjestämistä.

6

Petri Tanskanen valmistautuu
kotitoimistolla IALHI:n vuosikokoukseen, joka pidettiin
koronapandemiasta johtuen
verkossa.

7

Timo Tigerstedt, Mikko Kosunen
ja Anton Kaukiainen kahvitauolla, turvavälit säilyttäen.

Petri Tanskanen

4

6

Petri Tanskanen

7

Jani Kaunismäki

9

Petri Marjeta

8

IALHI:n etäkonferenssi syyskuussa 2020, pääkuvassa
Friedrich-Ebert-Stiftungin
Anja Kruke.

9

Työkaverit vaihtuivat vuonna
2020. Jani ja Otto aloittavat
aamua.

10

Koronaopaste asiakkaille
arkiston ovessa.

11

Toisen kerroksen arkistomakasiinin kulmaus ennen
uuden hyllykön kasaamista.

Petri Marjeta

8

10

Petri Marjeta

11

Petri Marjeta

12

Pete Pesonen

13

14

Arkiston toimistotiloja.

13

Arkiston työntekijöitä
”virtuaalikahveilla”
Google Meetin välityksellä.

14

Metallityöväen Liiton
Varsinais-Suomen piirijärjestön arkistoaineisto
järjestettiin kuluneen
vuoden aikana.

15

Arkistoluovutuksia saapuu
mitä erilaisimpiin säilytysvälineisiin pakattuina.
Kuvassa yksi Risto Laakkosen
luovutuksen kuudesta
laatikosta.

Iris Olavinen

12

15

Työväen Arkisto, Sörnäisten rantatie 25 A, 00500 Helsinki, 040-455 6972, info@tyark.fi, www.tyark.fi

