
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
HALLITUKSEN KOKOUS 4/2022 
 
Aika: 4.5.2022, klo 16.30 
Paikka: Päivälehden arkisto/ Videokokous (Zoom) 
 
Läsnä: Johanna Mieto, Juha Henriksson (etänä, poistui klo 17.05), Tenho Kokkonen, Vesa-Matti 
Ovaska (etänä), Jari Suutari (etänä) 
Poissa: Marja Piiroinen-Honkanen, Karin Gref 
 
 
PÖYTÄKIRJA 
 

1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja Johanna Mieto avasi kokouksen klo 16.32. Päätettiin, että Vesa-Matti Ovaska 
toimii kokouksen sihteerinä. 

 
2. Esityslistan hyväksyminen 

 
Puheenjohtaja kertoi, että esityslistan kohtaa 3 ei ole.  

 
3. Edellisen kokouksen (2.3.2022) pöytäkirjan hyväksyminen 

 
Todettiin, että edellisen kokouksen pöytäkirja on jo hyväksytty, koska kyse oli päättyneen 
hallituskauden viimeisestä pöytäkirjasta.   

 
4. Hallituksen järjestäytyminen sekä edustukset ja työryhmät 

 
Varapuheenjohtajaksi ehdotettiin Marja Piiroinen-Honkasta (poissa tästä kokouksesta), jos 
hän antaa tehtävään suostumuksensa. Yhdistyksen sihteeriksi kutsuttiin Juha Henriksson ja 
taloudenhoitajaksi Karin Gref. 
 
Lisäksi päätettiin seuraavat edustukset eri työryhmissä tai yhteistyöelimissä: 
KAM-juridiikka: Juha Henriksson 
ICA:n edustukset: Johanna Mieto  
Arkistojen päivän työryhmä: Marja Piiroinen-Honkanen (jos hän antaa suostumuksensa) 
 
Merkittiin tiedoksi, että edustukset Kansallisarkiston neuvottelukunnassa (Juha 
Hannikainen) ja yksityisarkistojen neuvottelukunnassa (Johanna Mieto) jatkuvat opetus- ja 
kulttuuriministeriön aiemmin tekemillä päätöksillä ko. neuvottelukuntien toimikausien 
mukaisesti.  
 
Todettiin, että tähän mennessä yhdistyksellä ei ole ollut vakiintunutta prosessia siitä, miten 



 

 

tiedonkulku neuvottelukunnista yhdistyksen hallitukseen on hoidettu.  
 
Jari Suutari ehdotti, että neuvottelukunnan edustaja kutsuttaisiin hallituksen kokoukseen 
kertomaan kuulumiset neuvottelukunnassa käsitellyistä asioista. Hallitus kannatti tätä 
ehdotusta.  
 
Juha Henriksson ehdotti, että palataan seminaarityöryhmän kokoonpanoon seuraavassa 
kokouksessa, jolloin myös varapuheenjohtaja Marja Piiroinen-Honkanen on paikalla.  
 
Todettiin, että matkatyöryhmä jatkaa entisellä kokoonpanolla (Johanna Mieto, Kenth 
Sjöblom, Jari Suutari ja Juha Henriksson). 
 

5. Luonnos hallituksen esitykseksi arkistolain ja Kansallisarkistosta annetun lain 
muuttamisesta – Arkistoyhdistyksen oma lausunto? 
 
Puheenjohtaja ehdotti, että annettaisiin yhdistyksen oma lausunto arkistolakiluonnoksesta. 
Tenho Kokkonen piti tärkeänä lausunnon antamista tässä yhdistykselle hyvin tärkeässä 
asiassa. Lausunto on annettava 16.5.2022 mennessä.  
 
Juha Henriksson ehdotti, että arkistolakiwebinaarissa syntyvästä keskustelusta poimittaisiin 
aineksia lausunnon laatimista varten. Näin lausunnon valmisteluun saataisiin jäsenistölle 
relevantteja näkökulmia. Todettiin, että Juha, Vesa-Matti ja Jari eivät pääse osallistumaan 
lausunnon valmisteluun. Johanna ja Tenho pystyvät osallistumaan lausunnon valmisteluun. 
Kysytään vielä, pääseekö Marja osallistumaan lausunnon valmisteluun. Tenho kiinnitti 
huomiota siihen, että kautta lakiluonnoksen esiintyy paljon päällekkäisyyttä 
tiedonhallintalain käsitteiden kanssa. Tämä vaikuttaa käsitteiden ymmärrettävyyteen. Tästä 
teemasta on paljon kommentoitavaa.  
 
Käydyn keskustelun perusteella päätettiin valmistella yhdistyksen lausunto arkistolakia ja 
Kansallisarkistosta annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä 16.5.2022 
mennessä. Päätettiin, että yhdistyksen lausunto julkaistaan kotisivuilla.  

 
6. Lähiaikojen ohjelma (webinaari, tilinpäätösillallinen, muuta?) 

 
Juha Henriksson lupasi hoitaa arkistolakiwebinaarin järjestelyt ja tilaisuuden juontamisen 
9.5. klo 17. Webinaarin tallenne on mahdollista jakaa kahden viikon ajaksi, jos esiintyjät 
antavat luvan tallenteen jakamiseen. Linkki tallenteeseen voidaan jakaa Zoomin 
pilvipalvelusta.  
 
Jatketaan tilinpäätösillallisen valmisteluja sähköpostitse. Tavoitteena on tilinpäätösillallinen 
alkukesästä.  
 
Todettiin, että kevään aikana ei ole tarvetta järjestää vierailuja. Jatketaan seuraavassa 
hallituksen kokouksessa kesän mahdollisten vierailukohteiden valmisteluja (Sipoon kirkko, 
mahdollinen vierailu Yleisradioon). Pidetään hallituksen kokous vielä kesäkuun alussa.  

 
7. Opintomatkan tilanne (bussikuljetusten korvaaminen) 

 
Päätettiin, että korvataan opintomatkaan liittyvät bussikuljetukset ensi sijassa Niilo 
Helanderin säätiön apurahalla. Jos apurahaa ei saada, korvataan matkat yhdistyksen varoista.  
 
Päätettiin, että opintomatkan vierailukohteiden esittelijöille hankitaan pienet kiitoslahjat.  



 

 

 
Juha kertoi, että ilmoittautuminen opintomatkalle on avautunut tänään. Kokoukseen 
mennessä ilmoittautuneita oli 11.  
 
Jari Suutari ehdotti, että lähetettäisiin sähköpostiviesti siitä, että ilmoittautumiset 
opintomatkalle ovat alkaneet. Viikkoa ennen ilmoittautumisajan umpeutumista voidaan vielä 
muistuttaa matkasta. Tavoitteena on saada kokoon 30 matkalle lähtijää. Opintomatkaa 
voidaan markkinoida myös sosiaalisessa mediassa.  

 
8. Jäsenasiat 

 
Kokouksessa ei ollut tietoa uusista jäsenistä, koska Juha Henriksson ja Karin Gref eivät 
olleet paikalla. Pyydetään vielä viimeisimmät tiedot uusista jäsenistä kokoukseen ja lisätään 
tiedot pöytäkirjaan kokouksen jälkeen.   
 
Hyväksyttiin kokouksen jälkeen sähköpostitse seitsemän uutta jäsentä (ks. liite). Eronneita 
jäseniä ei ollut.  

 
9. Ilmoitusasiat  

 
Ilmoitusasioita ei ollut.  

 
10. Muut asiat  

 
Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ainejärjestö on pyytänyt yhdistykseltä 250 
euron osallistumista haalarimerkkiin. Päätettiin, että yhdistys ei tänä vuonna anna tukea 
haalarimerkkiin.  
 
Tenho kysyi vuosikokouksen pöytäkirjan allekirjoittamisen tilanteesta. Juha kertoi, että 
pöytäkirja ei ole vielä valmis. Sovitaan vielä pöytäkirjan viimeistelystä.  
 

 
11. Seuraavan kokouksen ajankohta 

 
Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta Doodle-kyselyllä (joko keskiviikko 8.6. tai 15.6.).  

 
12. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.24.  


