
Arkiston järjestämisen ja inventoinnin perusperiaatteet 

Arkistojen hallinnassa voidaan erottaa kaksi puolta, fyysinen ja intellektuaalinen. Fyysinen hallinta tähtää 
ensinnäkin siihen, että arkistonmuodostaja (tässä tapauksessa LVPK) on selvillä siitä, mitä ja kuinka paljon 
aineistoa on sen vastuulla ja toiseksi, missä tuo aineisto fyysisesti sijaitsee. 

Aineiston fyysinen hallinta on välttämätöntä sen saatavuuden sekä arkistotilojen ja arkistonsiirtojen hallinnan 
kannalta. Fyysisen hallinnan tiedostoilla on myös oikeudellista merkitystä, koska niistä ilmenee asiakirja-aineisto, 
josta arkistonmuodostaja (yhdistys) on arkistolain mukaan vastuussa. Myös julkisuusperiaatteen toteutuminen 
edellyttää tietoa siitä, mitä asiakirjallisia aineistoja yhdistyksellä on. 

Arkiston järjestäminen ja luettelointi liittyvät kiinteästi yhteen. Luettelointi on toissijainen toiminto järjestämiseen 
nähden siinä mielessä, että arkistoluettelossa todetaan arkistonmuodostuksen/järjestämisen lopputulos. 
Luettelointi ei periaatteessa ohjaa järjestämistä, vaikka suomalaisessa arkistotoimessa näin on usein ollut. Kun 
on kysymys vanhan arkiston taannehtivasta järjestämisestä ja luetteloinnista, luetteloinnin (arkistokaavojen) 
ohjaava rooli voidaan hyväksyä. Kasvavan arkiston kohdalla arkiston rakenteen tulee sitä vastoin perustua  
arkistonmuodostussuunnitelmaan, ei luettelointiin. 

Arkistokaava 

Arkistoluettelon laatiminen perustuu arkistokaavaan. Arkistokaava on ruotsalaisen ja suomalaisen arkistotoimen 
erikoisuus, jolla lienee vain vähän vastineita muualla. Perinteinen arkistokaava antaa asiakirjasarjoille 
kirjaintunnukset, jotka määrittelevät sarjojen keskinäisen järjestyksen ja suhteet. Arkistokaava osoittaa arkiston 
rakenteen. Sarjojen sisäistä järjestystä (asiakirjojen keskinäinen järjestys sarjassa) arkistokaava ei määrittele. 

Järjestämistyön loppuvaiheessa aineisto kootaan yhteen, mikäli sitä on hajallaan, ja yhdistetään tarvittaessa 
sarjakokonaisuudet. Lopuksi aineisto käydään vielä läpi siten, että asiakirjojen keskinäinen järjestys tarkistetaan 
ja tarvittaessa korjataan, asiakirjaniput sijoitetaan tarvittaessa vaippalehtien sisään ja huonokuntoiset 
säilytysvälineet korvataan uusilla. 

LVPK:n arkisto 

Lauttasaaren VPK:n arkisto on kokonaisuus johon kuuluvat historiallinen paperi- ja kuva-arkisto (vuosilta 1916–
2005), sähköinen asiakirja- ja kuva-arkisto (vuosilta 1998–2013) sekä henkilöiden hallinnassa oleva asiakirja- ja 
kuva-aineisto. Kokonaisuutta tarkastellen, arkisto vaati nykytilassaan järjestämisen ja osittaisen supistamisen. 
Samassa yhteydessä tavoitteeksi asetettiin koota henkilöiden yksityisomistukseen päätyneet asiakirjat ja kuva-
aineisto. 

Nykytilassaan LVPK:n paperiarkistossa (palokunnantalon arkistohuone) on noin: 
▪ 50–70 asiakirjakansiota, eli noin kahdeksan hyllymetriä, 
▪ 300–500 valokuvaa sekä 
▪ erilainen määrä merkkejä, adresseja, piirroksia, tauluja, äänitteitä ja muuta historiallista aineistoa. 
 

Nykytilassaan LVPK:n sähköisessä arkistossa (toistaiseksi google-docs) on noin: 
▪ 40 asiakirjakansiota, 
▪ 300–400 asiakirjaa sekä 
▪ 1000–1500 valokuvaa. 


