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GENERALDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Jussi Nuorteva

SAMARBETETS ÅR 2014

”Reformen av arkivlagen nådde en viktig etapp i slutet av året, när den arbetsgrupp om arkivlagen som letts av undervisnings- och kulturministeriet blev klar med sitt förslag till reform av lagstiftningen om arkivverket. Genom lagen förenhetligas
verket till en enda organisation, Riksarkivet, med verksamhetsställen runt om i landet”, förklarar arkivverkets generaldirektör
Jussi Nuorteva.
Även förslaget till regeringsproposition om statsandelslagstiftning i anslutning till privata arkiv färdigställdes under ledning av
UKM. Bestämmelserna om privata arkiv ingår i dag i olika lagar, men kommer i stället att samlas i en enda lag för att göra
lagstiftningen tydligare. Genom ändringen vill man främja bevarandet och användningen av privata arkiv som hör till det
nationella kulturarvet.
Redogörelseåret 2014 omfattade även mycket annat, och året kännetecknades framför allt av ett framgångsrikt samarbete med
olika samarbetsgrupper.
Under våren inrättade Riksarkivet en nationell kommitté som fick i uppdrag att för Unesco föreslå en samling som skulle
upptas på den internationella världsminneslistan.
”Riksarkivet föreslog att man på listan upptar skoltsamernas arkiv från byn Suonikylä i Petsamo, som förvaras i Samearkivet.
Hittills har endast 301 objekt från hela världen tagits upp på listan. Beslut i ärendet väntas under år 2015”, konstaterar generaldirektör Nuorteva.
En föreläsningsserie om gamla minoriteter i Helsingfors som hölls i Riksarkivets gamla föreläsningssal blev en verklig storfavorit under hösten. Serien berättade om de ryska, judiska, romska, tatariska och tyska minoriteternas historia i Helsingfors och
ingick i firandet av Helsingfors-Samfundets 80-årsjubileum. Serien skildrade med hjälp av arkivets handlingar det internationella
och mångkulturella livet i vår huvudstad.
Nuorteva berättar att föreläsningsserien, som sammanlagt lockade närmare tusen åhörare, fick beröm för sin mångsidighet
och aktualitet.
I år lät man bli att ordna de traditionella Arkivdagarna, eftersom arkivverket på ett synligt sätt deltog i mässan Ett öppet
Finland som anordnades av statsrådets kansli. Storevenemanget, som fokuserade på utnyttjandet av öppen information, samlade hundratals besökare i Gamla Hamnen i Helsingfors. Under hösten deltog arkivverket också aktivt i Åbo bokmässa, vars
huvudteman var Frankrike och Sastamala. Dessutom deltog arkivverket under året i många evenemang med anknytning till
hembygds- och släktforskning.
”Utställningarna lyfter fram arkivverkets handlingar och för oss närmare medborgarna. År 2014 ordnade vi två fina utställningshelheter”, berättar generalsekreterare Nuorteva.
Tillsammans med S:t Michel stad ordnade arkivverket en utställning i S:t Michels stadshus om Curt von Stedingks äventyr
under kriget i Savolax. Utställningen kompletterades med en föreläsningsserie vid S:t Michels sommaruniversitet och var
knuten till det storslagna firandet av 225-årsjubileet av slaget vid Porrassalmi med svenska adelsgäster, uppvisningsstrider och
exercis på torget i S:t Michel.
Utställningen Pro Finlandia, som beskrev Finlands väg till självständighet, visade Finlands självständighetsprocess sedd ur ett
sydeuropeiskt perspektiv. Utställningen hölls i Riksarkivet och anknöt till projektet ”Finland 100 år”, som förbereder firandet
av Finlands hundra år av självständighet. Utställningen öppnades av republikens president Sauli Niinistö och vid öppningen
deltog även presidentens fru Jenni Haukio.

PERSONALEN

Anitta Hämäläinen

LAGSTADGADE OCH ADMINISTRATIVA
REFORMER GAV ARBETE
Särskilt beredningen av arkivlagstiftningen sysselsatte arkivverkets förvaltning under 2014. Arbetsgruppen som leddes av
Undervisnings- och kulturministeriet lämnade sin slutrapport i december.
”Lagen om Riksarkivet som sänts på remiss är inriktad på omorganisering, rationalisering av funktioner och effektiviserad
produktion”, berättar förvaltningsdirektör Anitta Hämäläinen.
Anpassningen av arkivverkets verksamhet till ramanslagen i enlighet med statens anpassningsprogram fortsatte som planerat.
Arkivverkets ekonomiska situation var under redovisningsåret tämligen bra.
Trenden med åldrande personal vände inte, trots att personer under den rådande medelåldern anställdes i olika projekt.
Sjukfrånvaron ökade något och situationen följs upp. Situationen är dock ännu bra i jämförelse med statens medeltal.
”Under redovisningsåret började arkivverket för sin del förbereda sig för ibruktagandet av Kieku-projektet, genom vilket
systemen och funktionerna i statens ekonomi- och personalförvaltning ska förenhetligas”, summerar förvaltningsdirektör
Anitta Hämäläinen.

INFORMATIONSSERVICEN

Jarno Linnolahti

ÖKAD MÄNGD UTREDNINGAR

Mängden utredningar utförda av arkivverket ökade 2014 till följd av att beställningarna av stamkort och persondokument
inom försvarsförvaltningen ökade.
”Orsaken till detta var märkesåret för krigsslutet, varvid händelserna som utspelade sig för 70 år sedan uppmärksammades i
offentligheten”, konstaterar arkivrådet Jarno Linnolahti.
Så gott som alla offentligrättsliga utredningar kunde levereras inom utsatt tid till kunden.
”En ny helhet var 80 utredningar som gjordes med stöd av lagen om statlig ersättning till internerade. Finländska barn till
tyska och ungerska medborgare som internerades under åren 1944–1947 fick rätt att ansöka om ersättning av finska staten”,
berättar Linnolahti.
Uleåborgs landsarkiv sysselsattes i slutet av året av de så kallade sameutredningarna. De 150 utredningar som gjordes anknöt
till rösträtt i sametinget.
Antalet fysiska besök i arkivverkets forskarsalar fortsatte att minska som tidigare. Under de livligaste åren uppgick besöken
till 83 000, medan antalet besök under 2014 hade sjunkit till 34 000.
”Besöken görs allt mer via nätet och Digitalarkivet hade faktiskt över en miljon besök”, summerar arkivrådet Linnolahti.

FORSKNINGEN

Päivi Happonen

ETT HÄNDELSERIKT ÅR INOM FORSKNINGSOCH UTVECKLINGSOMRÅDET
”En betydelsefull händelse under 2014 var öppnandet av forskningsdatabaserna med anknytning till krigen, vilket genomfördes som ett samarbetsprojekt med Aalto-universitetet. Användarna kan skapa tjänster av de öppnade uppgifterna eller
tjänster som baserar sig på de öppnade uppgifterna”, berättar forskningschef Päivi Happonen.
Som ett universitetssamarbete planerade vi också tillsammans med Jyväskylä universitet en enkät för att kartlägga lagring av
privata elektroniska material.
Databasen Diplomatarium Fennicum beviljades finansiering under redovisningsåret. Utvecklingsplanen för databasen görs
tillsammans med medeltidsforskare. Undervisnings- och kulturministeriets beviljade i sin tur finansiering för förverkligande
av Novgorod-portalen. Portalen kommer framöver även att utnyttjas i annat Rysslandssamarbete.
”Tillgängligheten till det material som erhållits genom Rysslandsprojektet förbättrades, eftersom det material som finns i
digitalarkivet även blev tillgängligt i landsarkivens forskarsalar”, säger Happonen.
I FMAS-projektet, nationell forskarservice för register- och mikromaterial, planerade man användartjänster och byggde
testmiljöer.
Dataombudsmannen byrå och arkivverket utarbetade under redovisningsåret en förfrågan om hur god informationshantering uppfylls hos myndigheter. Inom norm- och informationsstyrningen var enligt forskningschef Happonen Statens
revisionsverks granskning och de observationer som erhölls från denna betydelsefulla.
”Med stöd av dem är det viktigare än någonsin att främja den elektroniska arkiveringen i den offentliga förvaltningen och
att med gallringsbeslut stöda den elektroniska lagringen vid myndigheterna”, påminner Happonen.

HERALDISKA NÄMNDEN
I anslutning till Riksarkivet verkar heraldiska nämnden, som styr och
övervakar statens, kommunernas och kyrkans heraldiska emblem. Dessa
är Finlands flagga och vapen, myndigheternas sigill, stämplar och andra
heraldiska emblem, städernas, landskapens och kommunernas vapen samt
kyrkans vapen, fritidsfarkosternas och truppenheternas flaggor.
Under 2014 sammanträdde heraldiska nämnden tre gånger och beredde
sju utlåtanden. Frågor som nämnden behandlade var bland annat ärenden
med anknytning till varumärken tillhörande Centrallaget för Handelslagen
i Finland och bryggeriet Saimaa Beverages samt Energimyndighetens nya
stämpel.
Nämndens sekreterare John Strömberg deltog i den XXXI internationella
kongressen för genealogi och heraldik, som anordnades av den norska släktforskarföreningen och heraldiska föreningen. Kongressens tema var Inverkan
på genealogi och heraldik av stora händelser i nationens historia.

MATERIALET

Jaana Kilkki

NY MODELL FÖR MOTTAGNING
AV MATERIAL
Arkivverket effektiviserade digitaliseringsprocessen betydligt under 2014. De nya digitaliseringsanordningarna som anskaffats med stöd av särskild finansiering från Undervisnings- och kulturministeriet gjorde att produktionen mångdubblades.
”År 2014 digitaliserades lika mycket material per vecka som man för tio år sedan digitaliserade på ett år”, berättar arkivrådet
Jaana Kilkki.
Under redovisningsåret mottogs cirka åtta hyllkilometer myndighetsarkiv som avgiftsbelagda projekt.
” En ny och betydelsefull samarbetsmodell för mottagning av material inleddes med Trafiksäkerhetsverket Trafi”, säger
Kilkki.
I det omfattande projektet överlät Trafi pappersmaterial till arkivverket, som digitaliserade materialet och sedan gav digitala
kopior till överlåtaren. Den mångfasetterade modellen kommer att tillämpas i fortsättningen.
Vi var tvungna att anpassa anskaffningen av privata arkiv till arkivverkets krympande resurser. En av de förändringar som
skett i anskaffningspolitiken för privata arkiv är allt oftare att överlåtaren vid arkivöverlåtelsen svarar för att materialet ställs i
leveransskick.
”En enhetlig beskrivning och organisering av arkiven gjorde dock att materialen genast blev tillgängliga och snabbare kunde
användas av forskare. År 2014 har osorterade arkiv kunnat tas i bruk med rekordfart”, konstaterar arkivrådet Jaana Kilkki.

ARKIVÖVERLÅTELSER

ARKIVÖVERLÅTELSER
Plock ur material som överläts till arkivverket år 2014

> Mikrokort från fordonsregistret till Riksarkivet 22.12.2014
> Suomen Vaatturiliitto överlät sitt arkiv till Riksarkivet 18.12.2014
> Samlingarna i Samearkivet utökar: till arkivet donerades kulturpåverkaren Teuvo Lehtolas arkiv och
Utsjoki fiskedelägarlags arkiv 26.11.2014

> En unik vägkarta över Finland från 1740 donerades till Riksarkivet 26.11.2014
> Vätsäris renbeteslags arkiv överläts till Samearkivet 28.10.2014
> Den ursprungliga texten för Finlandia-hymnen donerades till Riksarkivet tillsammans med Laulu-Miehets arkiv
som är viktigt med tanke på kulturarvet 10.10.2014

> Jord- och skogsbruksministeriet och Riksarkivet avtalade om organisering av arkiv 10.10.2014
> Historiskt material från Teosto är tillgängligt för forskare vid Riksarkivet 11.09.2014
> Riksarkivet och Centralen för turistfrämjande avtalade om överföring av handlingar och avgiftsbelagd
organisering 26.08.2014

> Arkiv från mångsysslaren Matti Arjanne i Tammerfors till Tavastehus landsarkiv 01.07.2014
> Material från de tidiga skedena av statens naturskydd har överlämnats till Riksarkivet 16.05.2014
> Mer material om skyddskårerna till Riksarkivet 16.04.2014
> Arkivverket och Arbets- och näringsministeriet avtalade om organisering av arkiv 11.02.2014
> Riksarkivet och Justitiekanslersämbetet avtalade om överföring av handlingar och avgiftsbelagd organisering 25.02.2014

FORSKNINGSMATERIAL

FORSKNINGSMATERIAL
Arkivverket främjade användning av materialet i forskningssyfte 2014.

> Skolminnen från Samernas hembygdsområde samlas i Samearkivet 22.12.2014
> Stipendium från Kone-stiftelsen för Riksarkivets medeltidsprojekt 09.12.2014
> Kulturinstitutionerna har infört arkivuppgifter från finländska herrgårdar i databasen Herrgårdar 03.12.2014
> Gamla ortodoxa gravkartor till Riksarkivets Digitala arkiv 03.11.2014
> Digitala arkivet ger alla tillgång till länsstyrelsen i Åbo och Björneborgs läns stamkort för motorcyklar 11.09.2014
> Renoverade kartor och lotsstationernas ritningar i Digitala arkivet 20.08.2014
> Ambassadör G.A. Gripenbergs dagböcker ges ut 27.06.2014
> Riksarkivet publicerar en namnfil över finländska civila som omkom i partisananfall under
fortsättningskriget 06.06.2014

> Riksarkivet har publicerat en fil över civila som fallit offer för minor och sprängladdningar
> Privatarkivevenemanget väckte diskussion om bevarandet av politiskt material 30.05.2014
> Nya blanketter för begäran om utredning i webbtjänsten Astia 15.05.2014
> Befälhafvarestyrelsens och Finska krigskommissariatets arkiv i ordning 19.03.2014
> Arkivens Portti öppnar material om den finländska industrins historia 10.03.2014
> Riksarkivet har publicerat en fil över civila som fallit offer för minor och sprängladdningar 20.02.2014
> Betyg tillhörande konstnärer från den finska guldåldern på webben 17.02.2014
> Över hundra år gamla befolkningsregisterhandlingar tillgängliga på Internet 08.01.2014

STATISTIK

STATISTIK

STATISTIK

STATISTIK

STATISTIK FÖR WEBBTJÄNSTERNA ÅR 2014
Arkivens Port
> besök 124 721 st.
> besökets längd i genomsnitt 3 min. 48 sek.
Webbtjänsten Astia
> besök 68 905 st.
> besökets längd i genomsnitt 7 min. 35 sek.
Omkomna i Finland krig 1939–1945
> besök 85 843 st.
> besökets längd i genomsnitt 6 min. 57 sek.
Krigsolyckor i Finland 1914– 1922
> besök 61 246 st.
> besökets längd i genomsnitt 6 min. 52 sek.
Bloggen Näkökulmia arkistosta
> besök 7 824 st.
> besökets längd i genomsnitt 2 min. 11 sek.
Arkivverkets Facebook-konto (Riksarkivet)
> Följare 1.1.2014: 1 879 personer
> Följare 31.12.2014: 2 677 personer
> Ökning under året ca 42 procent.

PUBLIKATIONER

ARKIVVERKETS PUBLIKATIONER 2014

Kleion pauloissa. Jubileumsbok tillägnad generaldirektör Jussi Nuorteva 22.7.2014.
Redaktör John Strömberg.
Arkivverkets publikationer 17.
Förlag: Finska Litteratursällskapet 2014. 319 s.
ISBN 978-952-222-541-2 (SKS) ISSN 2323-7392 (SKS) ISSN 0780-475X (Ark.yhd.) ISSN 1795-9683 (KA)
Pro Finlandia. Suomen tie itsenäisyyteen 1 – Finlands väg till självständighet 1. Perspektiv: Ranska ja Italia – synvinkel:
Frankrike och Italien 1.

DOKTORSAVHANDLING OM ÖSTERBOTTNISKA
SOCKENSKRIVARNA
Vasa landsarkivets direktör, FL Arja Rantanen belyser i sin doktorsavhandling Pennförare i periferin. Österbottniska sockenskrivare 1721–1868
sockenskrivarna som yrkeskår, dess verksamhet och betydelse från stora
nordiska kriget till införandet av kommunalförvaltningen.

UTSTÄLLNINGAR

ARKIVVERKETS UTSTÄLLNINGAR 2014

Riksarkivet firar det hundraåriga Finland med en serie utställningar
År 2017 har 100 år förflutit sedan Finland blev självständigt. Huvudtema för ”Finland 100” är Tillsammans. Arkivverket
deltar synligt i firandet genom att producera en serie på fyra utställningar, som presenterar hur Finland, finländarna och
Finlands strävanden sågs i övriga europeiska länders ögon från årtiondena innan vårt lands självständighet till självständighetens tidiga år. Den första utställningen anlägger ett franskt och italienskt perspektiv. De följande delarna i serien är
Tyskland, Österrike-Ungern och Storbritannien (2015), Norden (2016) och Ryssland (2017).
Pro Finlandia, Finlands väg till självständighet. Perspektiv: Frankrike och Italien
Riksarkivet 2.12.2014–18.6.2015

>

Pro Finlandia, Finlands väg till självständighet. Perspektiv: Frankrike och Italien – ambulerande posterutställning
På bokmässan i Åbo 3–5.10.2014
Åbo stadsbibliotek 1–27.11.2014

>

Curt von Stedingk – Salongernas favorit under kriget i Savolax
Utställningen bestod av kommendören för Savolaxbrigaden Curt von Stedingks arkivmaterial och var tillägnad 225-årsjubileet av slaget vid Porrassalmi. En samutställning av arkivverket och S:t Michels stad.
På S:t Michels stadshus 12.6–17.8.2014
Curt von Stedingk – Salongernas favorit under kriget i Savolax – ambulerande posterutställning

> Stockholm, Militärhögskolan Karlberg 8.9–15.10.2014
> Stockholm, Försvarshögskolan 15.10–30.11.2014

Storfurstendömet Finlands framtida wälgång
– Lantdagen 1863–1864
Jubileumsutställning till minnet av lantdagens 150-årsdag på beställning av riksdagen
Riksarkivet 6.11.2013–15.4.2014

>

Storfurstendömet Finlands framtida wälgång
– Lantdagen 1863–1864 – ambulerande posterutställning
Jyväskylä landsarkiv 15.1–28.2.2014
Uleåborgs landsarkiv 15.3–31.4.2014
Åbo landsarkiv 15.5–30.6.2014
S:t Michels landsarkiv 15.7–29.8.2014
Vasa bibliotek 2.9–30.9.2014
Joensuu landsarkiv 15.10–31.12.2014

>
>
>
>
>
>

Örnarnas skugga – 200-årsjubileumsutställning för år 1812
200-årsjubileumsutställning för år 1812
Joensuu landsarkiv 15.1–31.3.2014
Vasa landsarkiv 15.4–15.6.2014
Mariehamn, Ålands emigrantinstitut 7.7–8.8.2014
Uleåborgs landsarkiv 15.9–15.11.2014
Jyväskylä landsarkiv 30.11.2014–15.1.2015

>
>
>
>
>

UTSTÄLLNINGAR

The Åland Islands Solution
En samutställning av Riksarkivet, Nationernas Förbunds museum, utrikesministeriet och Ålands landskapsregering
Nuuk på Grönland våren 2014
Edinburgh i Skotland sensommaren 2014
Tavastehus landsarkiv 7.11–31.12.2014

>
>
>

Kvarkens isväg 17.2–25.3.1940 – ambulerande posterutställning
Utställningen ät producerad av Vasa landsarkiv
Tavastehus landsarkiv 1.2–30.4.2014

>

Landsarkivens övriga utställningar
Tavastehus landsarkiv
Texter från vaggan till graven, gruppen för kreativt skrivande vid Vanajaveden Opisto 26.5–22.8.2014
Vykortsutställningen Tavastehus 375 år, Tavastehus vykortsklubb 7.11–21.11.2014
Joensuu landsarkiv
Miniatyrutställningen Landsarkivet 40 år 23.10.2014–
Uleåborgs landsarkiv
Basutställning

BILDER

Historiestuderandenas ämnesförening
Kronos vid Helsingfors universitet
krönte åter valborg till ära Kleio-statyn
på taket till Riksarkivets
huvudbyggnad.

På S:t Michels landsarkivs 80 års
-jubileumsseminarium den 10 april
2014 hölls föreläsningar om digitalisering och Rysslands finländska arkiv.
På bilden gratulerar Mikko Mikander,
stadsdirektör i S:t Michel, landsarkivets
direktör Tytti Vuotilainen.

På privatarkivevenemanget resonerade
man om hur ursprungligen konfidentiellt och inofficiellt politiskt material
ska bevaras.

Utställningen Curt von Stedingk –
Salonkien suosikki Savon sodassa (Curt
von Stedingk – Salongernas gunstling
vid striderna i Savolax) öppnades i
stadshuset i S:t Michel. Hertig Charles
d’Otrante och generaldirektör Nuorteva tog del av material som berättar om
slaget vid Porrassalmi.

Samearkivet och Riksarkivet nominerade Skoltbyns arkiv till Unescos
förteckning över världsminnen.

Riksarkivet fick en betydande kartdonation: en unik vägkarta över Finland
från 1740.

Professor Tapio Hämynen tog i sitt tal
upp minnen från grundandet av Joensuu landsarkiv 1974 och dess betydelse
för dåtidens historiestuderande.

Föreläsningsserien som ordnades i
anslutning till Helsingfors-Samfundets
80-årsjubileum med namnet Helsingin
vanhat vähemmistöt, oleellinen osa
pääkaupunkia (Helsingfors gamla minoriteter, en väsentlig del av huvudstaden) gav bl.a. en inblick i Helsingfors-tatarernas liv.

Republikens president Sauli Niinistö
öppnade Riksarkivets utställning ”Pro
Finlandia. Finlands väg till självständighet. Perspektiv: Frankrike och
Italien.”

BILDER

Det 120-åriga Suomen Vaatturiliitto
(Skräddarförbundet i Finland) överlät
sitt äldsta arkiv till Riksarkivet.

