
 
 

 

 
  

 

Kaupunginjohtajan puhe Yrityshistorian seminaarissa 21.10.2021 
 

 
   

Lämpimästi tervetuloa Yrityshistorian seminaariin Mikkeliin! 
 
 
Olemme Kalevankankaalla, jossa liikunnan ja urheilun lisäksi 
tehdään kansallisesti merkittävää arkistotyötä. Yksi Mikkelin 
kaupungin kehittämisalustoista on Memory Campus eli ar-
kisto- ja kirjastotoimialan osaamis- ja palvelukeskus. 
 
Memory Campus pohjautuu Mikkeliin pitkäjänteisesti raken-
nettuun, valtakunnallisesti ainutlaatuiseen arkistoinnin, digi-
toinnin, aineistojen käytettävyyden ja tiedonhallinnon osaami-
seen. Sähköisen arkistoinnin, digitoinnin ja digitalisaation 
osaamisen kärkeä edustavat Kansalliskirjaston Mikkelin toimi-
piste, Kansallisarkiston Keskusarkisto, Xamk, Mikkelin yliopis-
tokeskus ja Tutkimuskeskus Digitalia sekä Suomen elinkei-
noelämän keskusarkisto Elka. 
 
Näistä Elka on toiminut täällä Kalevankankaalla jo vuodesta 
1981 lähtien. Tämä vuosi on siis ollut juhlavuosi. Elkan tilat pi-
tävät sisällään noin 30 hyllykilometriä Suomen elinkeino- ja 
yrityselämän arkistoja: Esimerkiksi toimintakertomuksia, luet-
teloita, valokuvia, pankkitalletuksia, laskuja, lupahakemuksia 
ja pöytäkirjoja. Asiakaskuntana Elkalla on periaatteessa koko 
maamme elinkeinoelämä.  
 
Elka omalta osaltaan turvaa toiminnallaan ja asiantuntemuk-
sellaan sen, että suomalaisen elinkeinoelämän historiatieto 
säilyy. Arkistoitu materiaali on pääsääntöisesti kenen tahansa 
tutkijan tai harrastajan käytettävissä. Harvalla suurellakaan 
yrityksellä on omia isoja arkistojaan, joten Elkan asema on 
merkittävä.  
 
Mitä tulee vielä Memory Campuksen kehittämisalustaan, on 
tietysti nostettava esiin sen merkitys koulutuksen ja uuden 



 
 

 

 
  

mahdollisen liiketoiminnan kannalta. Mikkelin kaupunki ha-
luaa, että arkistotoimialan ja sitä entisestään vahvistavien toi-
mialojen yrityksiä ja organisaatioita sijoittuu alueellemme. 
Asia liittyy vahvasti elinvoimaan. Tarjolla on tutkimus-, kehitys- 
ja innovaatioympäristöjä, monipuolisia palveluja ja jo valmiiksi 
vahvoja verkostoja sekä kaavoitettua teollisuustilaa. 
 
Memory Campus on rakennettu alustaksi yrityksille ja organi-
saatioille, mutta myös tutkijoille ja alueen asukkaille. Mikke-
lissä on menestyksen paikat ja yllättävätkin synergiaedut. Pel-
kästään perinteemme arkistokaupunkina luovat hyvät pohjat 
tälle ajattelulle ja tekemiselle. Mutta arkistointi ei ole vain 
menneeseen jämähtämistä; se on kaikkea muuta. Se on ennen 
kaikkea eteenpäin katsomista ja uuden luomista. 
 
Arvoisa seminaariväki 
 
Maailma on nykyisin digitaalinen. Me pyörimme arjessamme 
erilaisten sovellusten ja tiedonhakumenetelmien maailmassa. 
Huomaamatta me teemme asioita digitaalisesti ja luomme di-
gitaalisuuden tulevaisuutta. Olemme osana digitaalisten palve-
lujen verkostoa, joko itse asiakkaana tai palvelun tuottajana. 
 
Arkistojen digitointi ja digitoinnin ja digitaalisuuteen liittyvät 
palvelut ovat – eivät pelkästään tulevaisuutta – vaan jo tätä 
päivää. Mikkeli haluaa ja aikoo pysyä tämän kehityksen kär-
jessä tarjoamalla mahdollisimman hyvät edellytykset ja fasili-
teetit eri toimijoille toteuttaa liiketoimintaansa ja palvelui-
taan.  
 
Fyysisiä arkistoja kuitenkin tarvitaan siinä sivussa. Ja on totta, 
että ne ovat vielä useassa paikassa hyvin tärkeässä roolissa. 
Koneetkaan eivät pysty kaikkea arkistotyötä tekemään, tarvi-
taan ihmiskäden tarkkuutta ja ihmisaivojen arviointikykyä. Ar-
kisto- ja digitointialan työllistävä vaikutus pitää siis muistaa. 
Tiedonjaon helppous mutta toisaalta myös tietosuojan varmis-
taminen ovat myös tärkeässä roolissa.  
 



 
 

 

 
  

Arkistointiala on muistin alaa. Puhutaan myös muistiorgani-
saatioista. Tiedon ja historian tallentaminen on aina ollut ih-
miskunnalle ominaista. Me haluamme jättää jälkipolville, tutki-
joille ja tulevaisuuden yrityksille je organisaatioille jäljen itses-
tämme ja tekemisistämme.  
 
Me haluamme jättää jälkeemme jotain muutakin kuin pankki-
kuitteja ja kaavoituspäätöksiä. Me haluamme jättää jäl-
keemme tarinoita, valokuvia ja haastatteluja. Mahdollisimman 
monipuolinen aineisto voi herättää minkä tahansa yrityksen 
historian elävästi henkiin. Tämä työ on tärkeää, tarkkuutta 
vaativaa ja täsmällistä. Ja Mikkelissä tässä työssä ollaan valta-
kunnan huippua – uskallan sanoa, että kansainvälisestikin 
olemme huippua.  
 
Vielä kerran tervetuloa, toivottavasti seminaari on antoisa ja 
viihdytte! 


