Työväen Arkisto: Eilistä ja nykypäivää
Työväen Arkiston perustaminen
Työväen Arkisto, Suomen vanhin kansanliikearkisto, perustettiin Suomen Sosialidemokraattisen puolueen
Kotkan puoluekokouksessa 12.9.1909. Perustaminen oli seurausta pohjoismaisittain samankaltaisesta
kehityksestä. Ruotsiin perustettiin Arbetarrörelsens Arkiv vuonna 1902 ja Norja seurasi perässä kuusi
vuotta myöhemmin. Tanskaan työväenliikkeen arkisto perustettiin vuonna 1909.
Suomessa arkiston perustamista ajoivat Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) ja Suomen
Ammattijärjestö (SAJ). Edellä mainitut kokosivat yhteisen komitean asiaa ajamaan. Pohjoismaisten
ammattijärjestöjen

edustajat

pitivät

Göteborgissa

Ruotsissa

29.-30.11.1908

kokouksen,

jossa

määriteltiin yhteisen skandinaavisen työväenliikettä koskevan tilastoinnin tarvetta. Samassa yhteydessä
kehotettiin eri maiden työväenliikkeitä perustamaan arkistoja tilastojen laatimista ja arkistoaineistojen
säilyttämistä varten. Pöytäkirja kyseisestä kokouksesta oli SDP:n ja SAJ:n Työväen Arkiston perustamista
ja ylläpitoa suunnittelevan komitean käytössä, kun se laati muistion perustamisesta helmikuussa 1909.

Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen kuudes puoluekokous Kotkassa 8.-13.9.1909. Työväen Arkisto perustettiin
kokouksen yhteydessä.

Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti SDP:n ja SAJ:n piti yhdessä osallistua arkiston perustamis- ja
ylläpitokustannuksiin, jotka perustamista tutkiva komitea oli määritellyt noin 5400 markaksi vuodessa,
mutta ammattiyhdistysliike ei taloudellisten vaikeuksien vuoksi voinut osallistua kustannuksiin. Arkiston
hallinnossa ammattiyhdistysliike oli alusta alkaen mukana. Myöhemmin SAJ ja sen lakkauttamisen
jälkeen SAK tukivat arkiston toimintaa rahallisesti.
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Vuonna 1910 SDP:n puolueneuvoston hyväksymien sääntöjen mukaisesti Työväen Arkiston tehtävänä oli
koota ja säilyttää kaikenlaisia Suomen työväenliikettä koskevia sekä tärkeimpiä ulkomaista
työväenliikettä koskevia kirjoitettuja ja painettuja asiakirjoja, kirjoja, lehtiä sekä kuvia. Määräysten
mukaisesti aineistoa tuli antaa kaikkien halukkaiden tutkittavaksi.

Arkiston ensimmäinen arkistonhoitaja Yrjö Sirola. Vuonna 1910
Sirola muutti Yhdysvaltoihin ja hänen tilalleen arkistonhoitajaksi
tuli Karl Harald Wiik.

Alussa arkiston toiminnan pääpaino oli kirjallisen aineiston keräämisessä lähinnä päivittäiseen
poliittiseen työhön eikä niinkään arkistoaineiston säilyttämisessä. Arkiston kokoelmien pohjana olivat
puoluetoimistoon kertyneet asiakirjat ja painotuotteet, joita ensimmäiseksi arkistonhoitajaksi valittu
Yrjö Sirola oli sinne kerännyt. Perustamispäätöksen jälkeen työväenliikkeen ja ammattiyhdistysliikkeen
järjestöt velvoitettiin lähettämään aineistoaan arkistoon säilytettäväksi. Lisäksi työväenliikettä lähellä
olevat kustannuslaitokset lähettivät painotuotteitaan arkistoon. Lahjoitusten ohella aineistoa hankittiin
ostamalla painettua aineistoa, lähinnä kirjallisuutta. Aineistoa hankittiin myös ulkomailta. Arkiston
alkuaikoina nimenomaan painetun aineiston osuus kokoelmista oli suurempi kuin varsinaisten
asiakirjojen. Kuitenkin jo 1920-luvulla arkiston kokoelmat alkoivat karttua asiakirja-aineistosta, kun
erilaiset työväenjärjestöt alkoivat luovuttaa arkistoaineistoaan säilytettäväksi. Arkistoaineistoa tuli myös
muilta muilla tahoilta, esim. Etsivä Keskuspoliisi luovutti 1930-luvulla Työväen Arkistoon kommunistisiksi
järjestöiksi luokiteltujen järjestöjen takavarikoidun aineiston, kun poliisi ei sitä enää tarvinnut.

Toimitilat
Arkisto aloitti toimintansa Sirkuskatu 3:ssa, mutta muutti vuoden 1910 lopussa työväentalon ylimpään
kerrokseen Sirkuskatu 5:een. Uusi huoneisto oli tilava ja toimintaan sopiva, mutta hieman syrjässä
tutkijoita ajatellen. Niinpä vuonna 1913 arkisto siirtyi takaisin Sirkuskatu 3:een toisen kerroksen
huoneistoon, josta saatiin sopivat tilat arkistolle. Huoneiden lukumäärä kasvoi aineiston lisääntymisen
myötä, ja vuoden 1944 loppuun mennessä arkistolla oli käytössään viisi huonetta, kolme ullakkokomeroa
ja yksi kellari. Vuonna 1955 Työväen Arkisto pääsi muuttamaan uusiin tiloihin juuri valmistuneeseen
työväentalon lisäsiipeen. Maanalaiseen arkistomakasiiniin tuli 329 neliömetrin arkisto- ja kirjastotila.
Lukusalia ja työhuoneita varten saatiin 148 neliömetriä kahteen kerrokseen. Arkiston käytössä oli hissi,
joka mahdollisti aineiston nopean noudon kellarimakasiinista. Vuonna 1976 arkisto sai lisää tilaa noin
200 neliömetriä. Tutkijasali laajeni 12 -paikkaiseksi ja sinne sijoitettiin mikrofilmien lukulaite. Arkiston
yleisöpalvelu- ja toimistotilat muuttivat uusiin tiloihin vuonna 1983, kun ne siirtyivät puoli kerrosta
vanhoja tiloja alemmaksi. Kokonaistilat lisääntyivät 350 neliömetrillä, joten arkistolla oli käytössään
tilaa yhteensä 1096 neliömetriä.
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Työväen Arkiston ensimmäiset toimitilat sijaitsivat Sirkuskatu 3:ssa

Vuonna 1987 kirjasto- ja arkistotoiminta eriytettiin, kun Työväenperinne - Arbetartradition ry perusti
Työväenliikkeen kirjaston. Painettu aineisto siirrettiin kirjaston kokoelmiin. Seuraavana vuonna
perustettiin Työväen keskusmuseoyhdistys, joka puolestaan perusti Tampereelle keskusmuseon
esineistöä varten. Sinne siirrettiin Työväen Arkistoon kertynyt esineistö. Vuonna 1997 arkisto sai
käyttöönsä uuden arkistomakasiinin, ns. Tarmon salin. Tilojen käydessä ahtaaksi Paasivuorenkadulla
arkisto vuokrasi vuonna 2005 Kultareuna Oy:ltä liikehuoneiston etävarastoksi suuria arkistoluovutuksia
varten.
Kesällä

2005

Helsingin

Työväenyhdistys

piti

tiedotustilaisuuden,

jossa

se

ilmoitti,

että

Paasivuorenkadulle rakennettaisiin hotelli. Rakennus, jossa Työväen Arkiston tilat sijaitsivat,
purettaisiin uuden hotellin tieltä. Aluksi kaavailtiin, että sekä arkisto että kirjasto voisivat sijoittua
toisiin tiloihin Paasivuorenkadulla, mutta pian todettiin, ettei se ollut mahdollista. Tästä alkoi kaksi ja
puoli vuotta kestänyt prosessi uusien toimitilojen saamiseksi. Kun uusia tiloja ei sitkeästä etsimisestä
huolimatta

löydetty,

Asiantuntijoiden

saatiin

perusteellisen

Opetusministeriöltä
työn

tuloksena

määräraha

arkiston

ja

konsultin
kirjaston

palkkaamista

uudeksi

varten.

osoitteeksi

tuli

Sörnäisten rantatie 25. Uusiin, remontoituihin tiloihin arkisto muutti vuoden 2009 lopussa. Muuton
yhteydessä toteutettiin myös Työväen Arkiston ja Ammattiyhdistysarkiston fuusio yhdeksi laitokseksi.
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Ylhäällä arkiston kokoelmia vuonna vuonna 1929 ja alhaalla vuonna 1953.
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Arkiston uudet toimitilat sijaitsevat Sörnäisten rantatie 25:ssä.

Arkiston uudet toimitilat sijaitsevat kahdessa kerroksessa. Toisessa kerroksessa sijaitsevat toimistotilat
sekä lukusali ja kaksi arkistomakasiinia. Kolmannessa kerroksessa on makasiinitiloja. Uusissa tiloissa
arkistolla on käytössään 1830 neliömetriä, joista makasiinitiloja on n. 1211 neliömetriä ja toimisto- ja
asiakaspalvelutiloja n. 580 neliömetriä. Asiakkaiden käytössä on 12 -paikkainen tutkijasali ja erillinen
mikrofilmien lukuhuone, jossa on lukulaitteet. Toisen kerroksen makasiinissa on julistekokoelman
yhteydessä kuvaustila, jossa aineistoa voidaan digitoida. Kolmannessa kerroksessa makasiinin yhteydessä
on tila aineiston järjestämiselle. Kolmannessa kerroksessa sijaitsee myös erillisellä ilmastoinnilla
varustettu makasiini valokuville, äänitteille ja videoille. Lisäksi arkistolla on käytössään autotalli, jota
käytetään varastona, ja johon tarvittaessa voidaan siirtää erittäin likaisia arkistoluovutuksia. Tällä
hetkellä Työväen Arkistossa on n. 7 hyllykilometriä arkistoaineistoa. Näiden lisäksi on sanomalehtiä ja
lehtileikkeitä, valokuvia, julisteita jne. Makasiinien 2,8 metriä korkeissa liukuhyllyissä on hyllytilaa 15
hyllykilometriä. Tämän vuoksi arkisto on vuokrannut hyllytilaa Urheiluarkistolle, Suomen Jazz & Pop
Arkistolle sekä Työväenliikkeen kirjastolle. Uudet tilat takaavat arkistolle hyvät toimintamahdollisuudet
pitkälle tulevaisuuteen. Hyllytilaa arkistoaineiston määrän kasvulle on riittävästi ja työtilat on hyvin
mitoitettu henkilökunnan tarpeisiin. Toiminnan uudistamiselle on nyt erinomaiset edellytykset.
Arkiston 100-vuotisjuhlia ja uusien tilojen vihkiäisiä vietettiin 10.12.2009. Päivällä pidetyssä tilaisuudessa
juhlapuheen piti Arkistolaitoksen pääjohtaja Jussi Nuorteva. SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen ja
SAK:n edustaja, johtaja Marjaana Valkonen vihkivät uudet tilat käyttöön leikkaamalla arkiston logolla
varustetun silkkinauhan. Arkiston tutkijasalin vihki Väinö Tannerin saliksi Väinö Tannerin säätiön
hallituksen puheenjohtaja Lasse Lehtinen. Juhlatilaisuuteen osallistui runsaat sata kutsuvierasta.
Juhlapäivä päättyi ravintola Sipulissa järjestettyihin juhlaillallisiin.
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SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen vihkimässä Työväen
Arkiston uusia tiloja joulukuussa 2009. Taustalla etualalla
arkistonjohtaja Esa Lahtinen sekä Työväen Arkiston säätiön
hallituksen puheenjohtaja Maj-Len Remahl.

Henkilökunta ja hallinto
Arkiston perustamisen yhteydessä ensimmäiseksi arkistonhoitajaksi valittiin Yrjö Sirola. Hänen
muutettuaan Yhdysvaltoihin vuonna 1910 uudeksi arkistonhoitajaksi valittiin Karl Harald Wiik. K.H. Wiikin
korvasi vuonna 1926 arkistonhoitajana hänen vaimonsa Anna Wiik (os. Forsström), joka toimi
arkistonhoitajana vuoteen 1941 saakka. Anna Wiik oli ensimmäinen arkistonhoitaja, jolle maksettiin
palkkaa. Anna Wiikin eron jälkeen arkistonhoitajana toimi Taimi Torvinen aina vuoden 1943 marraskuuhun
asti. Torvisen jälkeen arkistonhoidosta vastasi Marjatta Liiro marraskuuhun 1946 saakka. Tämän jälkeen
arkistonhoitajana toimi Helvi Raatikainen aina vuoteen 1960, jolloin arkistonhoitajaksi tuli Matti
Nieminen. Niemisen jäädessä eläkkeelle vuonna 1981 arkistonhoitajaksi valittiin Esa Lahtinen, joka toimi
arkistonjohtajana vuoden 2009 loppuun saakka. Uudeksi arkistonjohtajaksi vuoden 2010 alusta lähtien
valittiin Petri Tanskanen, joka on työskennellyt arkistossa erilaisissa tehtävissä vuodesta 1989 lähtien.

Anna Wiik (os. Forsström) toimi arkistonhoitajana vuodesta 1926
aina vuoteen 1941 saakka.
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Arkiston

hallinnosta

vastasi

SDP:n

puoluetoimikunnan

nimeämä

hallitus,

jossa

oli

mukana

ammattiyhdistysliikkeen edustus. Vuonna 1945 hallintomalli muuttui, kun Työväen Arkiston Säätiö
perustettiin arkiston taustayhteisöksi. Samalla SDP luovutti arkiston kokoelmat ja kaluston säätiön
haltuun.
Alkuaikoina arkistossa työskenteli arkistonhoitajan lisäksi yksi virkailija. Useampia työntekijöitä ei ollut
varaa palkata. Ensi kerran arkisto sai valtiolta tukea toiminnalleen vuonna 1945, kun arkisto sai valtion
työttömyysmäärärahoja kahden työntekijän palkkaamiseen.
Matti Niemisestä tuli arkistonhoitaja vuonna
1960.

Fusce posuere euismod erat ac posuere

Nieminen

yksityisluontoisten

osallistui
arkistojen

aktiivisesti
valtionapua

koskevan lain valmisteluun, joka vuonna 1975
voimaantullessaan loi edellytykset yksityisten
keskusarkistojen kehittymiselle. Kuvassa Matti
Nieminen ja Maire Lindholm

Paasivuorenkatu

5:n alakerran makasiinissa kesäkuussa 1962.

Työväen Arkiston talous saatiin kestävälle pohjalle, kun yli kymmenen vuotta käsitelty laki
yksityisluontoisista arkistoista hyväksyttiin eduskunnassa vuonna 1974. Laki astui voimaan vuoden 1975
alusta. Arkistonhoitaja Matti Nieminen osallistui lain valmisteluun.
Yksityisarkistolain voimaantulon myötä arkisto pystyi palkkaamaan uusia työntekijöitä. Valtionavun
piirissä olevien työpaikkojen lukumäärä kasvoi siten, että vuonna 2010 valtionavun piirissä on 10
työntekijää. Projektityöntekijöiden ja työharjoittelijoiden määrä kasvoi varsinkin 1990-luvulla. Tällä
hetkellä arkistossa työskentelee kuusi henkilöä erilaisissa projekteissa. Vuonna 2002 arkisto hyväksyttiin
siviilipalveluspaikaksi, ja siitä lähtien arkistossa on työskennellyt muun henkilökunnan lisäksi
siviilipalvelusmiehiä palvelustaan suorittamassa.
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Muistitieto

Jo 1930-luvulla suunniteltu työväen muistitiedon keruu alkoi vuonna 1960, kun Työväen Sivistysliitto
nimesi asiaa hoitamaan toimikunnan. Toimikunnassa olivat edustettuina työväenjärjestöt sekä
työnantaja- ja tutkijatahot. Arkistoa muistitietotoimikunnassa ja sen työvaliokunnassa edusti
arkistonhoitaja.

Maaliskuusta

1961

lähtien

keruun

käytännöllisestä

järjestämisestä

huolehti

muistitietotoimikunnan palkkaama sihteeri, jonka toimipaikkana oli Työväen Arkisto. Muistitietoa alkoi
kertyä runsaasti kokoelmiin, ja keruun yhteydessä aineistoa kertyi myös arkiston muihin kokoelmiin.
Muistitietotoimikunnan ensimmäinen muistelmavalikoima julkaistiin syksyllä 1964. Tämän jälkeen on
ilmestynyt kuusi eri teemoja käsittävää muistelmavalikoimaa.
Vuoden 1971 alusta Työväen muistitietotoimikunnan asioiden hoito siirtyi Työväen Arkistolle.
Muistitietotoimikunta säilyi kuitenkin laajapohjaisena yhteistyöinstituutiona. Vuodesta 1977 lähtien
muistitietotoimikunnan työ hyväksyttiin yksityisarkistolain mukaisen valtionavun piiriin.

Muistitietokokoelma karttuu kertojien itse kirjoittamien muistelmien sekä tehtyjen haastattelujen
avulla. Aineistoa kerätään erityisten keräyskampanjoiden avulla, jotka liittyvät johonkin tiettyyn
teemaan.

Haastattelunauhat

puretaan

ja

muistelmat

sidotaan

paperimuodossa

sidoksiksi.

Digitointiprojektin myötä ääninauhat, joita on kertynyt 1960-luvulta lähtien, on siirretty sähköiseen
muotoon. Nauhat ovat siis myös kuunneltavissa. Muistitietoaineiston käyttö lähteenä on kasvanut viime
vuosina, varsinkin kun keräelmien kuvailut ovat luettavissa arkiston Intranetissä.

Heimo Huhtanen toimi muistitietoimikunnan tutkimusassistenttina ja sihteerinä vuodesta 1961 lähtien.
Hänen jäätyään eläkkeelle vuonna 1989 tehtävää on hoitanut ensin Simo Laaksovirta ja sitten Risto Reuna.
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Julkaisut

Työväentutkimus -lehti, joka myöhemmin muuttui vuosikirjaksi, alkoi ilmestyä vuonna 1987. Työväen
Arkisto toimii sen yhtenä julkaisutahona. Arkiston oma julkaisusarja alkoi vuonna 1984, kun arkiston 75vuotisjuhlaseminaarin esitelmät julkaistiin nimellä ”Ei yksin leivästä”. Sarjan viimeisin osa ”Pitkänsillan
tuolla puolen...” julkaistiin vuonna 2010. Kirja on omistettu 100-vuotiaalle Työväen Arkistolle ja
eläkkeelle jääneelle arkistonjohtaja Esa Lahtiselle.

Esa Lahtinen toimi aluksi arkistonhoitajana ja
myöhemmin arkistonjohtajana 29 vuoden ajan vuodesta
1981 vuoden 2009 loppuun saakka. Kuvassa Lahtinen
pitämässä puhetta Paasivuorenkatu 5:n takapihalla
pohjoismaisen kokouksen yhteydessä vuonna 1997.

Kansainvälinen yhteistyö
Toimiessaan arkistonhoitajana K.H. Wiik teki vuonna 1910 tutustumismatkat Tukholman, Kööpenhaminan
ja Berliinin vastaaviin arkistoihin. Näiden tutustumismatkojen perusteella Työväen Arkiston arkistokaava
rakennettiin Deweyn kymmenluokittelun pohjalle. Järjestelmä on periaatteessa sama kuin kirjastoissa
yleisesti käytetty luokittelu. Wiik vieraili 1910-luvulla lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Venäjällä sekä vuonna
1920 Saksassa ja Virossa. Matkojensa yhteydessä Wiik hankki lähinnä painettua aineistoa arkiston
kokoelmiin. Ulkomaista aineistoa saatiin myös lahjoituksina muiden työväenarkistojen kautta. K.H.
Wiikin tekemien tutustumismatkojen lisäksi arkistonhoitaja Anna Wiik osallistui vuonna 1928
skandinaavisten

työväenarkistojen

kokoukseen

Tukholmassa.

Ennen

ensimmäistä

maailmansotaa

arkistolla oli yhteyksiä myös mm. Belgiaan. Yhdysvalloissa arkistolla oli oma asiamiehensä, jonka
tehtävänä oli lähettää amerikansuomalaisten järjestöjen aineistoa arkiston kokoelmiin.
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Skandinaavisten työväenarkistojen neuvottelukokous syyskuussa 1928. Kuvassa Fr. Åhlander (Tukholma), ? Andersen
(Oslo), Ivar Dahlberg (Tukholma), O. Martinsen (Oslo), Anna Wiik (Helsinki), O. Borge (Tukholma) ja Oluf Bertolt
(Kööpenhamina).

Toisen Maailmansodan jälkeen alettiin luoda kontakteja erityisesti Pohjoismaihin. Suhteita pidettiin yllä
mm. tutustumiskäynneillä toisiin arkistoihin. Vuonna 1948 kokeiltiin henkilökunnan vaihtoa Ruotsin
työväenarkiston kanssa. Arkistonhoitaja Helvi Raatikainen osallistui työväenarkistojen kansainväliseen
konferenssiin Amsterdamissa vuonna 1947 ja pohjoismaisten työväenarkistojen konferenssiin Oslossa
vuonna 1950. Vuonna 1952 Raatikainen osallistui Ruotsin työväenarkiston 50-vuotisjuhlien yhteydessä
pidettyyn

arkistokokoukseen.

Suomessa

järjestettiin

ensimmäisen

kerran

pohjoismainen

arkistokonferenssi vuonna 1956. Edustajia oli Ruotsista, Tanskasta ja Norjasta. Ruotsin työväenarkiston
75-vuotisjuhlissa ja seminaarissa marraskuussa 1977 Työväen Arkistoa edusti Esa Lahtinen. Vuonna 1979
arkisto oli edustettuna Pohjoismaiden työväenarkistojen kokouksessa ja osallistui kansainvälisten
yhteisluetteloiden laadintaan. Pohjoismaisiin tapaamisiin, joita järjestetään joka toinen tai kolmas
vuosi, arkisto ryhtyi aktiivisesti osallistumaan 1970-luvun lopulta lähtien. Suomessa pohjoismainen
kokous on järjestetty vuosina 1986, 1997 ja 2010. Vuonna 1995 ilmestyi yhteispohjoismainen,
englanninkielinen esite, jota on päivitetty muutamaan otteeseen.
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Pohjoismainen työväenarkistojen kokous Helsingissä 20-22.8.1986.

Vuonna 1977 lähetettiin sääntömääräiset selvitykset arkistosta vuonna 1970 perustetulle työväen
perinnelaitosten kansainväliselle järjestölle International Association of Labour History Institutions:lle
(IALHI). Vuodesta 1980 Työväen Arkisto on osallistunut IALHI:n vuosittain järjestettäviin kokouksiin,
jotka pidetään eri puolilla maailmaa. Vuonna 1988 Esa Lahtinen valittiin IALHI:n koordinaatiokomiteaan
kolmivuotiskaudeksi. Vuonna 1990 IALHI:n vuosikokous järjestettiin Helsingissä ja Työväen Arkisto oli
järjestävänä organisaationa. IALHI:n kautta arkisto on pystynyt luomaan suhteita muun maailman
vastaaviin instituutioihin. Osin tätä kautta arkisto osallistui kansainväliseen, EU-rahoitteiseen
MayDayNet 2002 -projektiin. Projektin tuloksena valmistuivat vuonna 2002 Internet-sivut, joilla esiteltiin
vapun historiaa ja merkitystä sekä paikallisella että yleiseurooppalaisella tasolla. Vuonna 2009 IALHI:n
vuosikokouksessa esiteltiin HOPE -projekti ( Heritage of People`s Europe ), joka virallisesti alkoi vuonna
2010,

kun

EU-rahoitus

varmistui.

Projekti

esittelee

Euroopan

kansojen

ja

työväenliikkeen

sosiaalihistoriallista perintöä. Se verkottaa eurooppalaisten sosiaalihistorian ja työväenliikkeen historian
laitosten digitaalisia kokoelmia. Projektiin osallistuu 11 instituutiota kymmenestä eri maasta. Suomesta
siihen osallistuu Työväen Arkisto. Projektin on tarkoitus valmistua vuoden 2013 aikana, jonka jälkeen
IALHI huolehtii päivityksistä. Vuoden 2011 kokouksessa Bonnissa Petri Tanskanen valittiin IALHI:n
koordinaatiokomiteaan.
Lintzissä järjestettävään työväenliikkeen historiantutkijoiden tapaamiseen osallistuttiin ensimmäisen
kerran vuonna 1985. Arkisto liittyi vuodesta 1986 lukien tapaamista järjestävän organisaation,
International Tagung der Historiker der Arbeiterbewegungin (ITH) jäseneksi.

Toiminnan muuttuminen
Yksityisarkistolain voimaantulo vuonna 1975 muutti Työväen Arkiston toimintaa. Lain myötä voitiin
palkata lisää työvoimaa ja kehittää arkistotoimintaa. Järjestöjen arkistoaineiston talteen saamisessa
alkoi aktiivinen vaihe. Järjestettiin keräyksiä ja kampanjoita, joiden tarkoituksena oli saada toimivat
järjestöt luovuttamaan vanha arkistoaineisto Työväen Arkistoon sekä kerätä jo sammuneiden tai
lakkautettujen järjestöjen aineisto talteen ennen sen lopullista tuhoutumista tai katoamista.
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Aktiivisen hankintatoiminnan myötä järjestelmällinen luovutuskirjojen teko saapuvasta arkistoaineistosta
alkoi vuonna 1976. Aineiston mikrofilmaus aloitettiin puolestaan 1970-luvun lopulla. Tällä hetkellä
kuvattua aineistoa on lähes 1300 mikrofilmirullaa.
Ensimmäinen tietokone hankittiin Valtionarkiston luvalla vuonna 1987. Aluksi konetta käytettiin lähinnä
tekstinkäsittelyyn, mutta varsin pian alettiin rakentaa tietokantoja. Toinen tietokone saatiin hankittua
seuraavana vuonna. Vuonna 1988 alkoi Työväen Arkistossa asteittainen siirtyminen kohti sähköistä
asianhallintajärjestelmää.
Vuonna 1999 perustetun Yksityiset keskusarkistot ry:n toimintaan Työväen Arkisto on osallistunut
aktiivisesti.

Uuden

yhdistyksen

ensimmäisessä

YARK2000

-yhteistyöprojektissa

arkistojen

arkistonmuodostajaluettelot siirrettiin Internetiin. Tätä projektia seurasivat kuva- ja ääniteprojektit.
Vuonna 2009 saatiin Opetusministeriöltä määräraha arkistoaineiston digitoimiseksi ja viemiseksi
Internetiin. Projektin toteutuksessa on ollut ongelmia, mutta vuoden 2010 lopussa päättyvän projektin
tiimoilta Työväen Arkisto pystyi toteuttamaan oman osuutensa arkistoissa suoritettavasta digitoinnista
sekä lähettämään tarvittavan määrän aineistoa ulkopuoliseen digitointiin.
Valokuvat muodostavat tärkeän osan Työväen Arkiston kokoelmista. Omaksi kokoelmakseen valokuvia
alettiin erotella 1980-luvun alussa. Valokuvien arvioitu määrä on vaihdellut laskentatavan mukaan,
mutta vuonna 2012 arkiston kuvakokoelman laajuus arvioidaan lähes miljoonaksi valokuvaksi. Kuvien
digitointi aloitettiin vuonna 1995, ja tällä hetkellä digitoituja kuvia on tietokannassa noin 40 000
kappaletta. Yksityiset Keskusarkistot ry:n yhteiseen KARK -kuvaprojektiin vuosina 2001 - 2003 Työväen
Arkisto osallistui digitoimalla oman otoksensa teemoista ”Ihmisiä työnsä ääressä” ja ”Lapset”.
Asiakirja-aineiston lisäksi Työväen Arkistoon kokoelmiin luovutetaan myös audiovisuaalista aineistoa.
Varsinainen filmimateriaali on siirretty säilytettäväksi Kansalliseen Audiovisuaaliseen Arkistoon ( KAVA).
Arkistoon luovutettujen videoiden digitointi aloitettiin vuonna 2006. Työväen Arkiston kokoelmissa oli
vuoden 2012 lopulla yli 2000 videota, joista yli puolet on digitoitu. Loput videot ovat lähinnä
kaksoiskappaleita, teknisesti huonolaatuisia tai arvioitu sisällöltään vähemmän merkityksellisiksi.
Vuosien

saatossa

kertynyttä

ääniteaineistoa

ryhdyttiin

digitoimaan

vuonna

2005.

Digitoidun

äänitearkiston varmuuskopiot on tallennettu Internetin välityksellä Mikkelin ammattikorkeakoulun
koneille.
Vuoden 2009 kesäkuusta lähtien Työväen Arkisto on osallistunut Työväenmuseo Werstaan vetämään
yhteisen E-kuvatietojärjestelmähankkeen suunnitteluun ja luomiseen. Työväen Arkiston osalta yhteiseen
tietojärjestelmään on konvertoitu digitaaliset kuva- ja julistekokoelmat. Vuodesta 2011 lähtien Akselikuvatietokanta on ollut asiakkaiden käytettävissä Internetissä. Myös Kansallinen Digitaalinen Kirjasto
(KDK) – hankkeeseen arkisto on alusta lähtien tutustunut mielenkiinnolla ja on mukana toisen vaiheen
pilotoinnissa.
Työväen Arkisto toimii päätearkistona useille suurille järjestöille. Näiden siirtyminen sähköisiin
asianhallintajärjestelmiin 1990-luvun alusta lähtien on tuonut mukanaan uusia haasteita aineiston
pitkäaikaissäilyttämiseen, kun on ryhdytty etsimään sopivia ratkaisuja sekä sähköisen aineiston
säilyttämiselle että sen tutkimuskäytön mahdollistamiselle. Vuonna 2012 tehtiin sopimus Mikkelin
ammattikorkeakoulun kanssa pilvipalveluiden toteuttamisesta. Siihen sisältyy niin paperiarkistojen kuin
sähköisten arkistojenkin luettelointi ja jakaminen Internetissä.
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Sörnäisten rantatien makasiineissa on hyllytilaa 15 hyllykilometriä. Makasiineihin asennettiin Laaksosen korkeat
liukuhyllyt, jotta tilankäyttö pystyttiin maksimoimaan.

Petri Tanskanen on toiminut Työväen Arkiston johtajana vuoden
2010 alusta lähtien Esa Lahtisen jäätyä eläkkeelle. Tanskasen
työura arkistossa alkoi jo vuonna 1989.
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