
TYÖVÄEN ARKISTON STRATEGIA 2022–2026 

Perustehtävä
Työväen Arkisto on sosialidemokraattisen työväenliikkeen, palkansaajaliikkeen, yhteiskunnallisten 
kansalaisjärjestöjen ja näihin liittyvien yksityishenkilöiden päätearkisto, jonka tehtävänä on 
osaltaan turvata ja varmistaa kansallista kulttuuriperintöä, edistää tutkimusta ja kehittää 
toimintojaan sekä palvella kaikkia asiakkaitaan tasapuolisesti ja tehokkaasti.

Visio
Työväen Arkiston vaikuttavan ja asiantuntevan toiminnan myötä merkittävä osa kansallista 
kulttuuriperintöä on laajasti saatavissa ja aktiivisessa käytössä.

Arvot
Avoimuus
Työväen Arkisto edistää julkisuusperiaatteen toteutumista. Arkisto-aineistojen käytettävyyden 
parantaminen ja tehokas asiakaspalvelu ovat olennainen osa toiminnan avoimuutta.

Luottamus
Arkistojen käytössä noudatetaan voimassa olevien lakien lisäksi yksityisten luovuttajien kanssa 
sovittuja käyttöehtoja. Yksityisyyden suojaaminen ja yksityisten arkistoaineistojen luovutusehtojen 
noudattaminen luovat perustan Työväen Arkistoa kohtaan tunnetulle luottamukselle.

Tasapuolisuus
Työväen Arkisto varmistaa hankintapolitiikallaan, että tutkimuksella on käytettävissään arkiston 
toimialaan kuuluvien arkistonmuodostajien osalta tasapuolinen ja riittävä aineisto. Työväen Arkisto
palvelee tasapuolisesti kaikkia asiakkaitaan. Keskeisten aineistojen saattaminen verkkoon parantaa 
tasapuolisia mahdollisuuksia käyttää aineistoja ajasta ja paikasta riippumatta. 

1. Aineistojen saavutettavuus
Keskeiset arkistoaineistot on digitoitu ja helposti saavutettavissa toimivien verkkopalveluiden 
avulla käyttäjäystävällisessä muodossa.
- jatkamme suunnitelmallista aineistojen digitointia huomioiden asiakkaiden tarpeet
- jatkamme analogisten aineistojen tehokasta järjestämistä
- edistämme vahvan tunnistautumisen käyttöönottoa arkistojärjestelmään
- edistämme aineistojen ja sähköisten palveluiden saavutettavuutta
- huolehdimme henkilöstön osaamisen ajantasaisuudesta ja riittävistä resursseista.



2. Tyytyväiset asiakkaat
Työväen Arkiston asiantunteva ja palveleva henkilökunta on tyytyväisen asiakkuuden tae.
- takaamme arkistojen monipuolisen, helpon ja nopean saatavuuden aineistojen laajalla 
digitoinnilla
- palvelemme asiakkaita asiantuntevasti, tasapuolisesti ja joustavasti
- pidämme aktiivista yhteyttä sekä tutkija- että arkistonmuodostaja-asiakkaisiinsa
- panostamme asiakkaiden neuvontaan, opastukseen ja koulutukseen
- varmistamme arkiston käytäntöjen ja hakukoneiden toimivuuden ja käyttäjäystävällisyyden.

3. Toimintaedellytysten turvaaminen
Työväen Arkiston rahoitus on vähintäänkin samalla tasolla kuin strategiakauden alussa.
- varaudumme toimintaympäristön muutoksiin ennakkosuunnitelmien avulla
- toimimme aktiivisesti arkistojen kartuttamiseksi ja ulkopuolisen rahoituksen takaamiseksi
- vaikutamme valtionavun myöntämis- ja jakoperusteisiin sekä lainsäädäntöön yksin ja yhdessä 
muiden alan toimijoiden kanssa
- erotumme eduksemme muista yksityisarkistoista
- lisäämme tunnettavuuttamme ja tietoisuutta toimintamme merkityksestä.

4. Tunnettuuden vahvistaminen
Työväen Arkisto on tunnettu muistiorganisaatio ja aktiivinen verkostotoimija osana kansallista 
kulttuuriperintöä.
- vahvistamme yhteistyötä muiden yksityisten valtionapuarkistojen kesken
- toimimme aktiivisessa vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa
- vahvistamme arkiston näkyvyyttä toteuttamalla erilaisia hankkeita ja näyttelyitä yhteistyössä eri 
toimijoiden kanssa
- teemme suunnitelmallista ja kohdennettua viestintää
- toimimme aktiivisesti eri verkostoissa kotimaassa ja kansainvälisesti.

5. Strategian käytännön toteutus ja seuranta
Strategiset tavoitteet konkretisoidaan mittareiksi vuosittaisen toimintasuunnitelman yhteydessä.
Hallitus seuraa strategian toteutumista vuosittain ja päivittää sitä tarvittaessa.


