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Linnamuuseumis, Ajaloomuuseumis ja Meremuu-
seumis. Professor Raimo Pullat andis välja aasta-
raamatu �Vana Tallinn� VIII (XII) numbri ja eraldi
raamatuna enda koostatud ingliskeelse Tallinna
lühiajaloo �All Roads Lead to Tallinn. History of
Old Tallinn�. Need mõlemad on pühendatud
Lübecki õiguse 750. aastapäevale Tallinnas.

Alanud 1999. aastal leiab Tallinnas mitmel vii-
sil äramärkimist Mustpeade Vennaskonna 600.
juubel. Siis saab aastatuhat läbi. 2001. aastal
tähistab 800. juubelit Riia linn. Kes oskaks öelda,
milliseks kujuneb 2048. aasta Tallinnas?

Urmas Oolup

II EESTI-SOOME
ARHIIVISEMINAR

II Eesti-Soome arhiiviseminar toimus 27.-28.
augustil 1998 Tallinnas, korraldajateks Eesti
Arhivaaride Ühing ja Soome Arhiiviühing
(Arkistoyhdistys).*

Esimene Eesti-Soome arhiiviseminar peeti
Helsingis 1990. aasta novembris.1 Kuna Eesti
oli sel ajal veel N Liidu poolt annekteeri-

tud, toimus arhiivialane suhtlemine põhiliselt just
ühingute tasandil. Esimesel seminaril peeti kahe
maa arhiive ja arhiivindust tutvustavaid üldisemat
laadi ettekandeid, kuna seni vastastikused tead-
mised üksteise arhiivindusest praktiliselt puudu-
sid. Pärast Eesti taasiseseisvumist suhted Eesti ja
Soome arhiivide ja arhivaaride vahel avardusid juba
igal tasandil. On korraldatud rohkesti kahepool-
seid ja ka Põhja- ning Baltimaid haaravaid ühisüri-
tusi. Eestil ongi viimastel aastatel kõige tihedamad
igapäevased arhiivialased suhted kujunenud Soo-
me ja Rootsiga. Nüüd otsustasid arhiiviühingute
juhatused taas ühisseminari korraldada, sedakorda
juba rohkem sügavuti üksikküsimustesse tungides.
Eesti Haldusjuhtide Instituudis toimunud seminari
töökeelteks olid eesti ja soome, millele tehti sünk-
roontõlge. Suurt huvi ühisseminari vastu näitas
osavõtjate arv � kaugelt üle saja (esimesest semi-
narist 1990. aastal võttis osa 28 soome ja 17 eesti
arhivaari ning töökeeleks oli soome keel).

Seminari avas riigisekretär Uno Veering, kes
rõhutas arhiivide õigusliku arengu tähtsust seoses
arhiiviseaduse vastuvõtmisega Eestis ja lootis, et
1999. aasta eelarve võimaldab lõpuks teostada
murrangu Eesti arhiivide arengus tervikuna.
Lõpetuseks soovis ta seminarile edu töös, hinna-
tes kõrgelt Eesti-Soome arhiivialaseid suhteid.

Eesti Arhivaaride Ühingu esimees Kalju Idvand
tõi esile kaks äärmuslikku hinnangut Eesti Arhi-
vaaride Ühingu tegevusele: ühed arvavad, et ühing
tegutseb täiesti normaalse aktiivsusega, ja teised,
et ühing on välja surnud. Loodetavasti aitab toi-
munud seminar kallutada vaekaussi rohkem esi-
mese arvamuse kasuks.

Jaak Rand (Eesti Riigikantselei arhiivide osa-
konna juhataja) tutvustas lähemalt käesoleva aas-
ta alguses vastu võetud Eesti arhiiviseadust. Eesti
arhiivialane seadusandlus on kujunenud ebatava-
list rada pidi � kõigepealt on tekkinud üksikuid
arhiivinduslikke küsimusi käsitlevaid eriseadusi ja
alles seejärel arhiiviseadus. Varem on Eestis toi-
minud 1935. aastal vastu võetud arhiiviseadus ja
seejärel nõukogudeaegsed õigusaktid � sel ajal ar-
hiiviseaduseni ei jõutudki. Praeguse arhiiviseadu-
se tegelikuks rakendamiseks on vajalikud teised
madalama astme õigusaktid, mida alles välja töö-
tatakse.

Raimo Pohjola (Soome Rahvusarhiivi nõunik)
rääkis Soome arhiivialase seadusandluse üldpõhi-
mõtetest. Soomes võeti esimene arhiiviseadus vas-
tu 1939. aastal ja selles oli põhirõhk dokumentide
säilitamisel. 1981. aasta arhiiviseaduse eesmärgiks
oli arhiivinduse üleriigiline korraldamine. Praegu
kehtiv seadus on vastu võetud 1994. aastal ja seal
on arvestatud kaasaegset infotehnoloogiat, tähe-
lepanu osutatakse arhiivialasele koolitusele ja
nõustamisele. Arhiiviasutuste õigused on seadu-
ses senisest selgemalt fikseeritud. Ettekandja pi-
das oluliseks, et Soome arhiiviseadus ei püüagi
kõiki üksikasju reguleerida, vaid seaduse kasuta-
jale jäetakse võimalus ka oma peaga mõtlemiseks.
Soome Riigiarhiivi (Valtionarkisto) nime muutmi-
sega Rahvusarhiiviks (Kansallisarkisto) tahetakse
rõhutada arhiivi tegevust mitte riigi, vaid kogu
rahvuse huvides.

Omapoolsed kommentaarid lisas Pirkko
Taskinen Soome Riigikantseleist. Viimase arhiivi-
seadusega püütakse arhiivipoolset järelevalvet vä-
hendada ja jäetakse arhiivimoodustajale rohkem
võimalusi ise otsustada, samas on aga konkreetne
vastutus hajunud.
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tööd selle suure ühiskondliku tellimuse täitmise
tõttu tagaplaanile. Tipparv teatisi � 99 117 � koos-
tati 1993. aastal, edaspidi see arv küll vähenes, kuid
ulatus möödunud aastal veel 20 000ni. Kokku on
arhiivides ajavahemikus 1991-1997 koostatud 382
428 teatist, sellest 5% lähetatud välismaale.

Matti Lakio (Soome Elinkeinoelämän Keskus-
arkisto direktor) tutvustas majanduselu keskarhiivi
tegevust ja seal hoitavate dokumentide kasutamist.
Ta andis ülevaate ettevõtete arhiivide säilitamisest
Põhjamaades. Soome vastav arhiiv asutati 1981.
aastal Mikkelis ja tegutseb põhiliselt riigilt saada-
va toetusega (80% eelarvest). Ettevõtted annavad
oma dokumendid üle vabatahtlikult. Aastas tuleb
dokumente umbes 1000 riiulimeetrit. Arhiivi ka-
sutatakse ajalooalastel uurimustel, aga ka majan-
duse, sotsioloogia, keskkonnakaitse, arhitektuuri
jm valdkondade teadustööde läbiviimisel. Arhiivi
kasutamise intensiivsuse määrab paljuski tema
asend � näiteks kui lähedal asub ta ülikoolile jne.
Arhiivi kasutavad ka oma dokumente üle andnud
asutused nii praktilistel kui ka ajalooalastel ees-
märkidel. Kui varem olid pankades olevad hoiu-
sed ja muud taolised andmed Soomes tähtajatult
st igaveseks salastatud, siis nüüd on seadust muu-
detud ja neid materjale on 60 aasta möödudes
võimalik teaduslikuks uurimistööks kasutada.
Arhiivist väljastatavad teatised konstateerivad
andmete olemasolu, aga hoiduvad igasugustest
hinnangutest.

Esimese seminaripäeva lõpetas pidulik vastu-
võtt Tallinna Linnaarhiivis, kus oli võimalus vabas
vormis arutelusid jätkata.

Aet Tõnissoo (Eesti Riigiarhiivi osakonnajuha-
taja) alustas teist seminaripäeva ettekandega asu-
tuste asjaajamise ja arhiivitöö järelevalve problee-
midest. Kuigi arhiiviseadus kehtib juba mõnda
aega, jõustub seaduse arhiivijärelevalvet regulee-
riv 10. peatükk alles 1999. aasta 1. juunil. Viimas-
tel aastatel on see töövaldkond olnud rohkem vaid
arhiivi ja asutuse vahelise kokkuleppe reguleeri-
da. Rahvusarhiivi järelevalve alla kuuluvad riigi-
kogu kantselei, riigikohus, presidendi kantselei,
õiguskantsleri kantselei, riigikontroll ning teised
ameti- ja valitsusasutused, avalik-õiguslikud jurii-
dilised isikud, valitsusasutuste hallatavad riigiasu-
tused, seaduse alusel avalikke ülesandeid teosta-
vad eraõiguslikud juriidilised ja füüsilised isikud
ning kohaliku omavalitsuse asutused, juhul kui
kohalik omavalitsus ei ole moodustanud avalikku
arhiivi.

Jari Lybeck (Soome Rahvusarhiivi osakonna-
juhataja) tutvustas Soome arhiivi moodustamise
kava automatiseerimisprojekti. Arhiivi moodusta-
mise kava võiks Eesti arhiivinduses vastata enam-
vähem dokumentide loetelude koostamisele. Prak-
tikas on dokumentide loetelu arhiivieeskirja täht-
saim osa, mis tavaliselt esitatakse tabelina. See võib
sisaldada kas ainult kohustuslikke põhiandmeid
või olla ka põhjalikum. Dokumentide loetelu
kinnitatakse rahvusarhiivis ja seda kasutatakse säi-
litustähtaegade määramiseks. Dokumentide loe-
telude koostamisel ja kasutamisel on muidugi suur
abi arvutitehnikast. 1997. aasta novembris käivi-
tati projekt � dokumentide elektroonilise loetelu
mudel. Projekti õnnestumine peaks ka asutuste
asjaajamistoiminguid ratsionaalsemaks muutma.
Seega tuleb tänapäeva arhivaaril aktiivselt sekku-
da arhiivi moodustamise protsessi, sest muidu võib
arhiivisüsteem sattuda kriisi nagu see juhtus Hol-
landis, kus järgiti kolme kuulsa Hollandi arhivaari
käsiraamatut2, milles on öeldud, et arhivaar peab
vaid dokumente vastu võtma ja ei tohi mingil juhul
arhiveerimisse vahele segada.

Tiit Arumäe (Eesti Riigikantselei arhiivide osa-
konna peaspetsialist) teemaks oli valmiv arhiivi-
eeskiri. Arhiiviseaduses on antud valmimise täht-
ajaks 1. jaanuar 1999.

Eeskiri peaks paika panema arhiiviseaduses
avamata jäänud olulised üksikteemad. Arhiiviees-
kiri reguleerib ja täpsustab dokumentide säilitus-
tähtaegade kehtestamist, arhivaalide hindamist,
eraldamist, arhiveerimist, säilitamist, kaitset ja
kasutamist ning avalike arhiivide poolt arhivaali-
de kogumist.3 Arhiivieeskiri annab mitu väheka-
sutatud või uut terminit nagu provenientsprintsiip,
arhivaal, arhiivimoodustaja, hindamine, kirjelda-
mine. Eeskirja rakendamisel tuleks muuta ka teisi
seni kehtivaid õigusakte, eelkõige valitsusasutus-
te asjaajamiskorra aluseid.4

Liivi Uuet (Eesti Riigiarhiivi osakonnajuhata-
ja) rääkis teatistealasest tööst Eesti riiklikes arhii-
vides aastatel 1991-1997. Ümberkorraldused Eesti
ühiskonnas, mis neil aastail seoses taasiseseisvu-
misega toimusid, tingisid suure vajaduse arhiivi-
des talletatud informatsiooni järele. Arhiiviteatisi
vajati seoses represseeritute rehabiliteerimise ja
ebaseaduslikult võõrandatud vara eest hüvituse
maksmisega, omandireformi läbiviimisega, elatus-
rahade seaduse ja kodakondsusseadusega ning
seoses muude ümberkorraldustega. 1991. aastal
andsid arhiivid välja 43 153 teatist (varem oli teh-
tud vaid ligikaudu 6500 teatist aastas). Edasi tea-
tiste arv kasvas veelgi ja arhiivides jäid kõik muud
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Markku Leppänen (Soome Rahvusarhiivi tea-
dur) jätkas samal teemal, tuginedes Soome viie-
kümne aasta kogemustele. 1994. aasta arhiivisea-
dusega võeti arhiividelt kohustus asutusi kontrol-
lida. Selle asemel on piirdutud asutuste külasta-
misega ja on antud nõu ning soovitusi. Arhiivid
on andmeid kogunud vestluste, ankeetide ja ka
telefoni kaudu ning nende poolt korraldatud se-
minaridel ja kursustel. Elektroonilised dokumen-
did ja andmebaasid on seadnud arhiivide ette uusi
probleeme aga ka võimalusi.

Seminari viimane paneel oligi pühendatud
elektroonilistele dokumentidele.

Markku Mäenpää (Soome Rahvusarhiivi osa-
konnajuhataja) rääkis dokumentide digitaalsel ku-
jul säilitamise probleemidest. Põhjamaades säili-
tatakse andmeid tark- ja riistvarast sõltumatul
kujul, säilitusformaadiks on valitud ASCII märgi-
kood. Salvestamiseks kasutatakse Soomes 4 mm
Dat-kassetti ja 8 mm exabyte-kassette, kuhu and-
med salvestatakse järjestikfailidena. Kahel eri and-
mekandjal on kindlamini tagatud nende säilivus.
Iga 5 aasta järel kopeeritakse andmed ümber. Ka-
sutatakse RS 6000 arvutit ja kasutussüsteemi AIX,
mis on IBM loodud unix-dialekt. Nõrgaks küljeks
on süsteemi halb kasutatavus. Püsiväärtusega
dokumendid säilitatakse esialgu ikka veel paber-
või mikrofilmalusel.

Tarmo Sumeri (aktsiaselts Andmevara) tutvus-
tas elektrooniliste andmebaaside säilitamist Ees-
tis. Pikemalt peatus ta rahvastiku arvestuse and-
mebaasil alates selle kujunemisest taasiseseisvu-
mise perioodil. Selles on ühtse andmebaasina vii-
mane seis ja varasemad andmed ajalises järjestu-
ses. Säilimise huvides tehakse regulaarselt koo-
piaid. Seni pole veel sätestatud selle andmebaasi
üleandmist arhiivi, samuti pole veel otsustatud,
millisel kujul seda seal säilitada, et kasutamine
oleks võimalik. Infosüsteemid peaksid olema üles
ehitatud majanduslikult optimaalselt ja tehnoloo-
giliselt ratsionaalselt. Andmed peaksid olema va-
jaduse korral kõikidele kättesaadavad. Igas andme-
baasis peavad olema ainult vajalikud andmed, sa-
mas peab olema võimalik andmebaaside ristkasu-
tamine. Tagatud peab olema andmekaitse.

Eeva Miettinen (Soome Riiginõukogu kantse-
lei) andis ülevaate neil kasutusele võetud metain-
formatsiooniga varustatud elektroonilisest asjaaja-
missüsteemist. Metainformatsioon on informat-
sioon informatsioonist, andmeid kirjeldav ja nen-
de tähendust selgitav informatsioon. Metainfor-

matsioon on vajalik dokumentide liigituseks, kir-
jeldamiseks ja kasutamiseks ning võimaldab auto-
matiseerida dokumentide koostamist, kasutamist
ja säilitamist. Ettekannet aitasid paremini mõiste-
tavaks teha lüümikud.

Seminari lõpusõnad ütles Soome Arhiiviühin-
gu esimees Markku Mäenpää, kes tänas korralda-
jaid ja lootis, et järgmine ühisseminar võiks juba
tuleval aastal toimuda Soomes.

Seminarile järgnes ühine lõunasöök ja selle
järel tutvumine Eesti Filmiarhiiviga, mis on üm-
ber ehitatud endisest nõukogude sõjaväe peavahi-
hoonest. Laupäeval külastati Viljandi ja Pärnu
arhiive ning muid vaatamisväärsusi.

Kaks, tõsi küll pika ajavahemiku järel toimu-
nud, kuid igati õnnestunud Eesti-Soome arhivaa-
ride seminari annavad põhjust loota, et edaspidi
hakkavad ühisseminarid toimuma regulaarselt ja
traditsiooniliselt kord aastas kordamööda mõlemal
maal. Ühingute korraldatuna võimaldavad nad
keskenduda mõlema poole tegevarhivaaridele hu-
vipakkuvatele küsimustele, millega puututakse
kokku igapäevases töös. Kui 1990. aastal olid Soo-
me ja Eesti arhiivide põhiprobleemid suuresti eri-
nevad, siis nüüd on toimunud selles vallas kiire
lähenemine. Näiteks ei olnud tol ajal Eesti arhiivi-
des veel arvuteid ega elektroonilisi dokumente ja
järelikult puudusid ka nende kasutamisega seon-
duvad probleemid. Probleemiks oli siis, kust han-
kida ladina tähestikuga kirjutusmasinaid! Nüüd
oleme aga ammu elektrooniliste dokumentideni
jõudnud ja Soome kolleegide kogemused kuluvad
marjaks ära. Loodetavasti jätkub kahe naabermaa
arhiivide lähenemine edaspidigi.

Peep Pillak

* Vt Peep Pillak. II virolais-suomalainen arkisto-
seminari. Arkistoviesti 4/1998, lk 29�36.
1 Vt Raimo Pohjola, Arkistoyhdistyksen virolais-
suomailainen arkistoseminaari 12.-15.11.1990, �
Yleisarkitojen Tiedotuksia 3/1990, lk 17-19.
2 S. Muller Fz, J. A. Feith, R. Fruin Th. Az. Handlei-
ding voor het Ordenen en Beschrijven van Archie-
ven / Arhiivide korraldamise ja kirjeldamise käsi-
raamat /, Groningen 1898.
3 Riigi Teataja, nr 36/37, 1998, art 552, Arhiivisea-
dus §15.
4 Riigi Teataja, nr 1,1996, art 56.
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