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Arkiston avaaminen ulkopuolisten käytettäväksi on myös pi-
dettävä yhtenä historiatietoisuuden ilmentymänä. Arkistoja 
avaamalla ymmärryksemme menneisyydestä rikastuu. Yri-
tyksen historia asemoituu laajempaan yhteiskunnalliseen 
kontekstiin.

“ “



ARKISTONJOHTAJAN  
MIETTEITÄ



ARKISTONJOHTAJAN 
MIETTEITÄ

Historiatietoisuutta 
ja brändäämistä  

“Arkistonjohtajan mietteitä” valikoitui työnimeksi pääkirjoi-
tuksen korvaajaksi. Palstan tarkoituksena on kertoa Elkan 
arkistonjohtajan Jarmo Luoma-ahon ajatuksia arkistoalas-
ta ja tuoda katsaus Elkan näkökulmasta alalla tapahtuviin 
trendeihin.

Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksen teke-
mässä selvityksessä todetaan Suomessa tehdyn 3500 yrityshis-
toriaa, joista peräti 500 viimeisen kymmenen vuoden aikana. 
Historia tuntuu kiinnostavan yrityksiä.   

Jyväskylän yliopiston tutkijat selvittivät kyselytutkimuksessa 
keskisuomalaisilta yrityksiltä, mikä on niiden suhde historiaan. 
Tutkimuksen johtopäätöksenä on, että yritykset ovat kiinnos-
tuneita historiasta ja ovat halukkaita hyödyntämään sitä mark-
kinoinnissa ja yrityksen tarinan kertomisessa.  Päätelmä vastaa 
muun tutkimuksen tuloksia historiatieteisuudesta, todetaan 
tutkimuksessa. Omissa yrityskontakteissani olen päätynyt sa-
manlaiseen käsitykseen. 

SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON TIEDOTUSLEHTI
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Yrityshistorian seminaari
Elka yhteistyökumppaneineen järjesti lokakuun lopulla yrityshistori-
an seminaarin. Seminaarilla myös juhlistettiin Elkan 40-vuotistaivalta. 
Tarkemmin seminaarista toisaalla tässä Eemelissä. 

Antoisia lukuhetkiä toivottaen,

SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON TIEDOTUSLEHTI

Jarmo Luoma-aho

Arkiston avaaminen ulkopuolisten käytettä-
väksi on myös pidettävä yhtenä historiatie-
toisuuden ilmentymänä. Arkistoja avaamalla 
ymmärryksemme menneisyydestä rikastuu. 
Yrityksen historia asemoituu laajempaan yh-
teiskunnalliseen kontekstiin.

Tarinat kiinnostavat ihmisiä. Kansainvälises-
sä arkistoyhteisössä on alettu puhua ns. his-
tory marketingistä. Sillä tarkoitetaan historian 

hyödyntämistä yrityksen markkinoinnissa. 
Historialla voidaan vaikkapa vahvistaa merk-
kiuskollisuutta sukupolvesta toiseen. Arkistolla 
on oma roolinsa markkinoinnissa. Sillä on tar-
jota osaamista ja aineistoa brändikuvan raken-
tamisessa. 



DESIGNARKISTON
MUOTOILUKASVATUS-

KIERTUE SYKSYLLÄ 2021

OSALLISTUJAT

TOTEUTUSTAPA
Opettajien oli mahdollista valita oppilasryhmälleen sopiva 
aihe kuudesta eri työpajavaihtoehdosta, jotka olivat tuote-
muotoilu, korumuotoilu, kuosisuunnittelu, palvelumuotoilu, 
logosuunnittelu ja pakkausmuotoilu. Tänä vuonna ylivoimai-
seksi suosikiksi työpajojen osalta valikoitui korusuunnittelun 
työpaja kahdeksan opetuskerran määrällä. Toiseksi eniten va-
littiin tuotemuotoilun työpajaa neljän opetuskerran määrällä. 
Kolmanneksi valikoitui kuosisuunnittelun työpaja ja viimeise-
nä yhden työpajan ohjauksella logosuunnittelu.  

Designarkisto järjesti syyskuussa 2021 muotoilukasvatuskiertueen. 
Kiertueeseen osallistui kuusi koulua, jotka kaikki sijaitsevat Mikkelin 
keskusta-alueen ulkopuolella taajamissa. Kiertue sijoittui syyskuun 
kahdelle viimeiselle viikolle  20.–23.9.  ja  28.–29.9..

Mukana muotoilukasvatuskiertueessa olivat Suomenniemen 
koulu, Ristiinan yhtenäiskoulu, Anttolan yhtenäiskoulu, Hau-
kivuoren yhtenäiskoulu, Otavan koulu sekä Rämälän koulu. 
Yhteensä muotoilukasvatustyöpajoihin osallistui 235 oppilas-
ta sekä ryhmien opettajat ja kouluavustajat.  
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Designarkiston Muotoilukasvatuskier-
tueen tarkoituksena oli tuoda muo-
toilukasvatukseen osallistumisen 
mahdollisuus sellaisille kouluille, joil-

le Designarkistolla vieraileminen olisi haasta-
vaa pitkien matkojen ja aikataulujen takia. Jo-
kaisella koululla, missä tänä syksynä vierailtiin, 
suhtauduttiin hyvin positiivisesti koululla vie-
railuun. Osaan kouluista olisi toivottu useam-
man päivän vierailuja, mutta koska kiertueen 
aikataulu oli tiukka, ei useampia kiertuepäiviä 
samalle koululle pystytty tänä vuonna järjestä-
mään. Oppilasryhmät vaihtelivat oppilasmää-
ränsä ja ikänsä puolesta paljonkin. Pienimmät 
oppilaat olivat ekaluokkalaisia ja isoimmat 7- 
luokkalaisia.  

Parhaimmat kohtaamiset oppilailla tapah-
tuivat juuri pienimpien ryhmissä, missä vielä 
näkyi lapsen into uusien ideoiden keksimiseen, 
ilman minkäänlaisia epävarmuuksia omista 
suunnittelijan taidoista. Sain nähdä, kuinka 
tuotemuotoilun työpajassa suunniteltiin käyt-
täjäpersoonia apuna käyttäen ilotulitusraket-
teja ampuvia mopoja ja jänikselle suunnitel-

tuja maalaustarvikkeita ja taitelijan baskereita. 
Monet lapset innostuivat esittelemään suun-
nitelmiaan luokalle, ja ne otettiin vastaan aplo-
dien kera. Suositussa korumuotoilutyöpajassa 
pääsin näkemään moninaisia korusuunnitel-
mia, joita lapset suunnittelivat sekä itselleen 
että lahjoiksi perheenjäsenilleen.  

Muotoilukasvatuskiertue sujui kokonaisuu-
dessaan hyvin. Kouluille ajaminen tapahtui 
useimmiten kirkkaassa syyssäässä ja oli muka-
va nähdä ja kiertää Mikkelin maaseutukouluja. 
Osassa kouluista pääsin myös lounaalle oppi-
lasryhmien kanssa koulun ruokalaan. Monis-
sa kouluissa oli hauska nähdä millainen posi-
tiivinen ilmapiiri ja yhteisöllisyys niissä vallitsi. 
Muotoilukasvatuskiertueelle toivottiin jatkoa 
ja toiveissa onkin, että kiertuetta päästään jat-
kamaan myös jatkossa.

Tytti Vuorikari
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YRITYSHISTORIAN 
KIRJOITTAMISESTA ERI 
NÄKÖKULMISTA 

Elka, Tilaushistoriakeskus, Suomen taloushistoriallinen yh-
distys ja Helsingin yliopisto / Historian yksikkö järjestivät lo-
kakuun lopussa kaksipäiväisen seminaarin Mikkelissä. Sen 
otsikkona oli Yrityksen tarina kirjaksi. Alustuksissa tuotiin 
esille yrityshistorian kirjoittajan, tilaajan ja kustantajan näkö-
kulmia.  

Seminaari oli tarkoitus pitää jo vuonna 2020. 
Koronatilanteen takia ajankohtaa jouduttiin 
siirtämään kolmesti. Syksyllä 2021 rajoituk-
set sen verran höllentyivät, että Essoten suo-
situksia noudattamalla fyysinen seminaari 
voitiin pitää.  

Elkan naapurissa olevassa auditoriossa oli 
kaikkiaan 37 osallistujaa. Seminaariin pys-
tyi seuraamaan myös etäyhteydellä. Tätä 
mahdollisuutta hyödynsi kahden seminaa-
ripäivän aikana 15–30 henkilöä. Pandemia-
tilanteen huomioiden järjestäjät ovat hyvin 
tyytyväisiä osallistumisintoon. Suomessa 
kirjoitetaan paljon yrityshistorioita, joten tä-
mäntyyppiselle seminaarille on myös kysyn-
tää. Puheenvuorojen pitäjiä ja panelisteja 
oli kaikkiaan 16. Heistä liki kaikki olivat myös 
kuuntelijan roolissa molempina seminaari-
päivinä.  

Kirjoittajien esityksissä ja keskusteluissa tuli 
esille monia arkisia mutta kirjoittajalle tär-
keitä asioita, kuten palkkaus, yrittäjänä vai 
työsuhteisena, kirjoitustöiden määräaikai-
suus, työttömyysjaksot ja sopimusehdot. 
Esityksissä sekä tilaajan edustaja että kirjoit-
tajat totesivat melko yksikantaan, ettei teks-
tin sisältöön puututa eikä rajoiteta sitä mitä 
voi kertoa, mitä ei.  

Historiankirjoittajan saamaa tukea kirjoi-
tustyön aikana pidetään tärkeänä, esim. 
historiatoimikunta on hyvä ratkaisu tähän. 
Tilaushistoriankeskus ja kustantajien edusta-
jat kertoivat omista palveluistaan yrityksille, 
jotka suunnittelevat historiansa kirjoittamis-
ta. Kyseessä on ikään kuin historiaprojektin 
ulkoistaminen ainakin osittain.  

SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON TIEDOTUSLEHTI
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Jarmo Luoma-aho

Keskusteluissa myös pohdittiin lähesty-
mistapaa yrityksen historiaan. Onko histo-
ria ikään kuin vuosikertomusten jono, jossa 
käydään läpi liki kaikki tapahtumat vai kes-
kitytäänkö johonkin teemaan ja enemmän 
tarinallisuuteen?  

Yrityshistoria on tekijänsä näkökulma yri-
tyksen menneisyyteen, todettiin yhdessä 
alustuksessa. Myöhemmin toinen tutkija voi 
tarkastella historiaa toisesta tulokulmasta 
ja tulla toisenlaisiin tuloksiin. Siksi esim. ar-
kistoa ei pidä hävittää sen takia, että uudes-
sa historiassa kerrotaan kaikki olennainen. 

Hyvä esimerkki on Finlaysonin tekeillä oleva 
historia, jossa mm. kumotaan vanhassa Fin-
laysonin yrityshistoriassa olleita James Fin-
laysoniin liittyviä myyttejä.    

Seminaari oli osa Elkan 40-vuotisjuhlavuot-
ta. Ensimmäisen seminaaripäivän jälkeen 
osallistujat ja esitelmänpitäjät pääsivät El-
kassa arkistokierrokselle. Sen jälkeen oli buf-
fet-tarjoilu ja vilkasta keskustelua kollegoi-
den kanssa – pitkästä aikaa kasvotusten.  
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YIT-Yhtymä luovutti viestinnän aineistoa 
Elkaan kesällä 2017. Aineisto koostuu 
pääsiassa toimintakertomuksista, esit-

teistä, valokuvista, dioista ja av-aineistosta. 
Tällä hetkellä YIT:n aineistosta on Elkan tie-
tokantaan digitoitu ja asiasanoitettu muun 
muassa valokuvia n. 1000 kpl.

YIT:n toiminta Suomessa käynnistyi vuonna 
1912, kun ruotsalainen Ab Allmänna Ingeni-
örsbyrå perusti sivutoimipisteensä Helsin-
kiin tavoitteenaan päästä Suomen kautta 
Venäjän markkinoille. Yritys toimi tie- ja vesi-
rakentamisen, kolmiomittauksen ja asema-
kaavoituksen aloilla. Lisäksi harjoitettiin vuo-
riteknisiä töitä ja vesihuoltorakentamista.  

Ensimmäinen maailmansota ja Suomen 
itsenäistyminen johtivat kuitenkin siihen, 
että   AIB:n toiminta Suomessa loppui vuon-
na 1920. Suomalaiset liikemiehet jatkoivat 
toimintaa muodostamalla Ab Allmänna Ing-
eniörsbyrån - Yleinen Insinööritoimisto Oy:n. 
Toimitusjohtaja Ragnar Kreugerin ansiosta 
yritystoiminta alkoi kehittyä ja laajentua. Ko-
timaassa yhtiö tunnettiin erityisesti kaupun-
kien vesilaitosten rakentajana. Myöhempinä 
vuosina yritys keskittyi mm. voimalaitosten, 
teiden ja siltojen rakentamiseen.

Nykyinen YIT on kokonaisuus, jonka muo-
dostivat Yleinen Insinööritoimisto Oy, so-
ta-aikana perustettu Pellonraivaus Oy 
(vuodesta 1968 Perusyhtymä Oy) sekä Insi-
nööritoimisto Vesto Oy. Pellonraivaus osti 
pääosan YIT:n ja Veston osakkeista vuonna 
1961 ja siitä tuli näiden emoyhtiö. Vuonna 
1987 Yleisen Insinööritoimiston toiminta lii-
tettiin Perusyhtymään, joka muutti nimensä 
YIT-Yhtymä Oy:ksi. Toiminta laajeni omakoti-
talojen rakentamiseen, kun Makrotalo siirtyi 
yhtiön omistukseen.

Projektivientiä Neuvostoliittoon harjoitettiin 
1960-luvulta lähtien. Yhtiö on ollut mukana 
esimerkiksi Kostamuksen tehdaskaupungin 
rakentamisessa. Lähi-Idän rakennusprojek-
teissa on toteutettu muun muassa erilaisia 
vesihuoltoon liittyviä kohteita Saudi-Arabian 
Medinassa ja Bagdad Islandin vapaa-ajan-
keskus Irakissa. YIT on ollut lisäksi mukana 
kehitysapukohteissa Afrikassa.

Vuonna 1995 YIT-Yhtymä listautui Helsingin 
pörssiin. Toiminta laajeni rakentamisesta 
kiinteistötekniikkaan, kun yhtiö osti suoma-
laisyhtiö Oy Huber Ab:n Vuonna 1997 toimin-
ta laajeni Venäjälle, kun YIT osti pietarilaisen 
rakennusliike ZAO Lentekin. Yrityskaupan 
ansiosta YIT ryhtyi Venäjällä rakentamisura-
koinnin sijasta asuntorakentamisen perus-
tajaurakointiin. 

2000-luvulla YIT on kasvanut kansainväli-
seksi konserniksi sekä kiinteistöteknisissä 
palveluissa että asuntorakentamisessa. Yhti-
ön toiminta-alueena ovat Venäjän ja Baltian 
ohessa olleet myös itäisen Keski-Euroopan 
maat. Vuonna 2010 YIT osti saksalaisen Cave-
rionin kiinteistöteknisen palveluliiketoimin-
nan. Kolme vuotta myöhemmin YIT jakautui 
kahdeksi pörssiyhtiöksi, kun kiinteistötekni-
set palvelut siirtyivät Caverion Oyj:hin ja YIT 
jatkoi rakentamispalveluiden kehittämistä. 
Vuoden 2018 alussa rakennusteollisuusyritys 
Lemminkäinen sulautui osaksi YIT-Yhtymää.

*Kuvat YIT-arkistosta Elkasta

Jukka Liukkonen
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RUOPPAUSTYÖ 
KYLMÄKOSKELLA

OLYMPIASTADIONIN 
NURMETUS 1981



Auvo Taivalvuo - Caru-muurahainen

Jukka Vaajakallio - Finlux-televisio

Pirkko Stenros - Kolmonen-lipasto

Timo Saarnio - Una-tuoli
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Designarkiston monet muodot -virtuaalinäyttely on arkis-
ton 10-vuotisjuhlanäyttelyn virtualisointi, ja sen toteuttamis-
ta on tukenut Taiteen edistämiskeskus. ”Pandemian aikana 
virtuaalisten sisältöjen merkitys on korostunut entisestään. 
Halusimme toteuttaa Designarkiston juhlanäyttelyn myös 
virtuaalisena, jotta saamme arkiston uniikin aineiston laa-
jempaan tietoisuuteen, ja voimme sen avulla kasvattaa 
muotoilun tuntemusta”, kertoo virtuaalinäyttelyn toteutuk-
sesta vastannut Designarkiston muotoilija Tytti Vuorikari. 

Yleisöllä on mahdollisuus tutustua Designarkiston ainutlaa-
tuisiin aineistoihin Designarkiston monet muodot -virtuaa-
linäyttelyssä. Virtuaalinäyttely esittelee monipuolisesti arkis-
ton aineistoja eri muotoilualoilta graafisesta suunnittelusta 
teolliseen muotoiluun ja vaatesuunnittelusta sisustusarkki-
tehtuuriin. Mukana on muotoilun menestystarinoita sekä en-
nennäkemättömiä tuotteita, jotka eivät ole koskaan päässeet 
tuotantoon saakka. Näyttely rakentuu tarinoiden ympärille, ja 
jokaisen suunnittelutyön yhteydessä kerrotaan sen syntyhis-
toriaan liittyvä tarina. Tarinoiden tarkoituksena on avata luo-
van työn taustoja ja tehdä muotoilijoiden työtä tunnetuksi.  

DESIGNARKISTON
MONET MUODOT 

-VIRTUAALINÄYTTELY 
ESITTELEE 

MUOTOILUN 
AARTEITA

Kai Salo - Wave-polkupyörä
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Näyttelykokonaisuuteen sisältyy 360°-virtu-
aalimalli, jota varten näyttely kuvattiin Ricoh 
Theta Z1 -360 kameralla. Tämän jälkeen ku-
vat käsiteltiin siten, että niistä voitiin koostaa 
360°-malli 3D Vista -ohjelmalla. Samalla kuviin 
liitettiin muut materiaalit, kuten näyttelyplans-
sit ja kuva-albumit. Virtuaalimallin avulla ylei-
sö pääsee kiertämään näyttelytilassa sekä tu-
tustumaan muotoilijoiden suunnittelutöihin. 
Malliin sisältyy myös koululaisille suunnattu 
Monet muodot -tietovisa, jossa on kysymyksiä 
näyttelyyn liittyen.  

Designarkiston monet muodot -virtuaa-
linäyttelystä halutiin tehdä laajalle yleisölle 
mahdollisimman saavutettava ja helposti lä-
hestyttävä kokonaisuus. Tämän vuoksi näyt-
telystä tehtiin myös kolmiosainen videosarja, 
joka toimii näyttelyn ohjattuna kierroksena. 
Videoissa esitellään suunnittelutöitä ja kerro-
taan niiden taustoista. Näyttelyvideot on pu-
huttu suomeksi, ja niihin on mahdollista vali-
ta joko suomenkielinen tai englanninkielinen 
tekstitys. 

Sari Muinonen
Tutustu Designarkiston monet muodot -virtuaalinäyttelyyn! 
https://www.elka.fi/designarkisto/index.php/fi/aineistot/verkkonayttelyt/monet-muodot-virtuaalinaeyttely

Kai Salo - Wave-polkupyörä

          Angela Merkel ^

       - Erkki Kangas - 

Jäljet Libyan hiekassa >
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MEMORIAALI

DALAI

DALAI on syksyllä käynnistynyt uusi 2-vuotinen han-
ke, jonka tavoitteena on hyödyntää tekoälyratkaisuja 
muistiorganisaatioiden digitaalisten aineistojen laa-

dun ja käytettävyyden kehittämiseen.

Uudet ratkaisut tuovat uusia mahdollisuuksia aineistomas-
sojen automaattiseen käsittelyyn, niillä voidaan vähentää di-
gitointiin liittyvää manuaalista työtä, ja edistää tiedon löydet-
tävyyttä ja hyödyntämistä.

Hankkeessa kehitettäviä ratkaisuja otetaan käyttöön mm. 
Kansallisarkiston massadigitoinnissa ja Elkan digitoinnissa. 
Teknologia osaamista hankkeeseen tuo Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulu, ja alan palveluja tuottava Disec Oy.   

Hanke vahvistaa Memory Campuksen toimijoiden asemaa 
digitaalisen tiedonhallinnan asiantuntijoina, ja hankkeen tu-
lokset tulevat olemaan laajemmin hyödynnettävissä. Lisää 
hankkeesta seuraavassa Eemelissä.

Memoriaali-hanke jatkuu 30.6.2022 asti. Han-
ke on saanut vihreää valoa jatkoajan suhteen, 
alunperin kaavailtu valmistuminen oli tämän 

vuoden loppuun. Jatkoaikaa tarvittiin, koska alunperin 
hankkeessa aiottiin käyttää paljon valmiita olemassa 
olevia komponentteja, mutta niiden käytettävyys ei 
vastannut hankkeen tarpeita. 

Hankkeen kehitystyö on muuten edennyt hyvin, käyt-
töliittymän viimeiset kehitykset liittyvät käyttäjien 
mahdollisuuksiin rikastaa palvelun tietosisältöjä ja ta-
poihin helpottaa tiedon löytämistä.

Tavoitteena on järjestää hankeseminaari ennen pää-
tösvihellystä, tästä tulemme tiedottamaan kun päivä-
määrät on lukittu! 

Molemmat hankkeet on rahoittanut Etelä-Savon maakuntaliitto (EAKR-rahoitus)



MIKA
ELKAN UUSI 
MONITOIMIHENKILÖ

Taloon saavuin jo kauan kauan sitten (kesällä 
2020). Alunperin hoidin Memoriaali-hankkeen 
asioita, mutta kun entinen IT-velho Jari päätyi 

hylkäämään yhteisömme ja siirtyi eläkkeen ihme-maa-
han, niin asioita piti tapahtua. Menin myymään sieluni 
ja ryhdyin toteuttamaan Elkan asioita Tietohallinto-
asiantuntija -tittelillä.

Työkokemukseni kaikuaa vahvasti ohjelmistosuun-
nittelusta, mutta taustalla on myös mm. myyntityötä 
ja digitointia. Ohjelmistosuunnittelijana en ikinä läm-
mennyt itse koodaukselle vaan päädyin enemmän vai-
kuttamaan asioihin käyttöliittymätasolla ja tuotteiden 
testaamisen kautta.

Olen onnekas siinä, että olen työelämässäni päässyt 
pienen yrityksen kautta toimimaan hyvinkin monipuo-
lisissa rooleissa. Myös Elkassa toimenkuvaa ehkä par-
haiten kuvastaa titteli ”monitoimihenkilö”. Tämä tuo 
esille millaisten asioiden kanssa pääsee Tietohallitsija 
painimaan. Työtehtäviini kuuluvat monipuolisesti lä-
hes kaikki, mitä talosta voidaan irti repiä. Ja tämä vain 
posiviisesti sanottuna.

Yksi tittelin suomista edukkuuksista on Eemelin tait-
to. Tässä tahdoin lähteä täysin omille linjoille, yrittäen 
kuitenkin jotain rakennetta säilyttää vanhasta, mutta 
tuoden paljon uutta. Elkalla on olemassa tietyt graa-
fiset säännöstöt, jotka heitin suurimmaksi osaksi ros-
kakoriin ja päädyin hyödyntämään vain värimaailmaa. 
Toivottavasti ainakin suurimmalle osalle maistuu!

Mika Kokkonen



NORDEAN
HISTORIA-ARKISTO

Nordea on johtava pohjoismainen yleispankki, jonka kontto-
riverkosto, sivuliikkeet ja edustustot palvelevat asiakkaita Eu-
roopassa ja muualla maailmassa, muun muassa Suomessa, 
Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Nämä neljä Pohjoismaata 
ovat Nordean kotimarkkina-alue, ja yhdessä ne muodosta-
vat maailman kymmenenneksi suurimman talouden. Nor-
dea on markkina-arvolla mitattuna Euroopan kymmenen 
suurimman finanssipalveluyrityksen joukossa. Vaikka nimi 
Nordea on ollut käytössä vasta vuodesta 2001 alkaen, niin 
Nordealla on 200 vuotinen historia, johon mahtuu useita 
fuusioita joiden myötä Nordeaan on yhdistynyt yli 300 pank-
kia. Nordean vanhin sukuhaara on Tanskassa, vuonna 1820 
perustettu Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn. 

*Kuvat Nordean-arkistosta Elkasta
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Suomessa Nordean historia alkaa Suomen 
ensimmäisen liikepankin, Suomen Yhdys-
pankin perustamisesta vuonna 1862. Nor-
dean sukupuuhun kuuluu Suomessa kak-
sikymmentäviisi liikepankkia ts. suurin osa 
maassamme aiemmin toimineista liikepan-
keista. Yhdyspankin lisäksi kaksi merkittävin-
tä päähaaraa ovat Kansallis-Osake-Pankki ja 
Helsingin Osakepankki. Ennen liikepankkeja 
Suomessa toimi jo useita säästöpankkeja, 
mutta ne palvelivat palkansaajaväestöä, ja 
vasta liikepankit toivat ratkaisun elinkeino-
elämän tarpeisiin. Liikepankkien perustami-
nen loi pohjan Suomen talouden kehityksel-
le ja vaurastumiselle. Käytännössä liikepankit 
kytkeytyvät lähes kaikkien suomalaisten yri-
tysten historiaa, ja siten Nordean historia ei 
ole vain pankkihistoriaa, vaan olennainen 
osa Suomen taloushistoriaa. 

Pitkän historian ja lukuisten pankkien myö-
tä Nordean historia-arkistoon on kertynyt 
runsaasti aineistoa, niin erilaisia päätösasia-
kirjoaja kuin kuvallista materiaalia. Suora-
naisesti asiakkaisiin liittyvää aineistoa his-
toria-arkistoon ei kerätä, mutta toki pankin 
päätösasiakirjoissa sivutaan usein myös asi-
akasyritysten historiaa. Nordean historia-ar-
kiston käyttöä rajoittaa pankkisalaisuus ja 
luottolaitostoiminnasta annettu lainsäädän-
tö, joten täysin vapaasti pankin historia-ar-
kiston käyttöä ei voida sallia. Tietyin edel-
lytyksin tieteellinen tutkimus on kuitenkin 
mahdollista. Toki pyrimme mahdollisuuk-
sien mukaan auttamaan myös muissa tutki-
mushankkeissa, eteenkin jos tutkimus liittyy 
pankkihistoriaan tai pankissa työskennellei-
siin merkittävän elämäntyön tehneisiin hen-
kilöihin. 

Huomionarvoista on, että Nordean histo-
ria-arkistoon sisältyy myös laaja kuvakokoel-
ma, josta digitoituna on noin 8500 valoku-

vaa. Kuvat löytyvät ELKA:n arkistohausta, ja 
niiden käyttöön on mahdollista pyytää lupa 
ELKA:n välityksellä Nordeasta. Pääsääntöi-
sesti kuvien käyttö sallitaan asiallisiin tar-
koituksiin, kuten lehtiartikkeleihin, paikal-
lishistorioihin, rakennushistoriaselvityksiin 
ja erilaisiin julkaisuihin. Nordea ei veloita ku-
vien käytöstä, mutta edellyttää, että käytön 
yhteydessä mainitaan kuvien lähde ja kuvan 
kontekstitiedot, kuten kuvaajan nimi, jos se 
on tiedossa.  

Edellä mainittu valokuvakokoelma on osal-
taan yksi niistä syistä, miksi Nordean histo-
ria-arkisto on nykyään ELKA:ssa, sillä valoku-
vat siirrettiin ensin ja yhteistyö toimi hyvin. 
Sittemmin pankille tuli ajankohtaiseksi siir-
tää historia-arkisto uuteen paikkaan, ja sa-
massa yhteydessä mietittiin, kuinka histo-
ria-arkistoa voisi avata tutkimuskäyttöön. 
Uuden paikan valinnassa olennaista oli, että 
arkistoa säilytetään laadukkaasti ja hoide-
taan ammattimaisesti. Jälkimmäinen tavoi-
te puolestaan edellytti, että historia-arkisto 
siirretään paikkaan, joka pystyy tarjoamaan 
hyvät tutkijatilat. ELKA täyttää nämä kaikki 
vaatimukset. 

Historia-arkiston siirtoprojekti aloitettiin 
pankissa alkuvuodesta 2013 ja viimeinen erä 
toimitettiin ELKA:aan kesäkuussa 2013. Sa-
manaikaisesti ELKA:ssa ryhdyttiin järjestä-
mään vastaanotettua aineistoa. Sittemmin 
pankki on toimittanut ELKA:aan muuta-
man täydennyserän. Heti alkuun tiedettiin, 
että mittavan arkiston järjestystyö vie usei-
ta vuosia. Kuten sovittua, järjestelytyö saa-
tiin päätökseen tämän vuoden puolivälissä. 
Siirtoprojekti sujui mallikkaasti ja pankki sai 
ELKA:sta apua siirron suunnitteluun. Noin 
yhdeksän vuoden kokemuksella voi todeta, 
että Nordea ja ELKA välinen arkistoyhteistyö 
on sujunut hyvin. 

Kukka-Maaria 
Nummi

*Kuvat Nordean-arkistosta Elkasta

SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON TIEDOTUSLEHTI

Museonjohtaja, Nordea
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*Kuvat Nordean-arkistosta Elkasta

Lauantaina 13. marraskuuta vietettiin Elkassa perinteis-
tä Arkistojen päivän avointen ovien tapahtumaa. Esil-
lä oli tällä kertaa mm. vanhoja mainoksia ja etikettejä, 
Mikkeli-aiheisia valokuvia, hanke-esittelyitä sekä De-
signarkiston Monet muodot -näyttely ja työpaja. Nel-
jän tunnin aikana näyttelyihin kävi tutustumassa lähes 
kaksisataa ihmistä, joten tapahtumaa voidaan pitää 
suurena menestyksenä.

Elkan ja Designarkiston sivustot tulevat 
päivittymään vuoden vaihteessa. Sivus-
tojen päivitettävyyttä on ajateltu vaihta-

malla nykyinen ratkaisu Wordpress -alustalle 
ja samalla myös ilme saa pienen silauksen. 
Sivustojen päivityksestä päätyi huolehtimaan 
Verkkoverstas (www.verkkoverstas.fi) yhteis-
työssä Aallon (www.aalto-oy.fi) kanssa. 
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Asut ovat tärkeitä valmistautuessa 
pikkujouluihin.

Pikkujoulu -edition

SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON TIEDOTUSLEHTI

Pikkujoulut -teemalla pieni katsaus meidän arkistoihin!

Myös soveltaen pukeutuminen on 
sallittua.

*Kuvat Anttilan arkistoista Elkasta

*Stora Enson arkisto Elkasta (1959)
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Kotia voi tulla pikkujouluista monella tyylillä, 
mikäli sattumoisin satut olemaan Kilke-mies, 
niin tyyli on jo sinulle määrätty.

Valothan pikkujouluaikaan on voivat osoittau-
tua tarpeellisiksi, varmasti on mukavaa Aira-
min valoittamana saapua kotiin riennoista!

*Pilve Pentti -arkisto Elkasta

*YIT-arkisto Elkasta

*Kuvan pohja Suur-savon Osuuskaupan-arkisto Elkasta

*Stora Enson arkisto Elkasta (1959)

Hyvää joulua ja palaamme Eemelin pariin 
taas kesän tienoilla..

Kiitos lukijoiden suuntaan koko toimituksen 
puolesta!
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