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Kansallismuseo



Yliopiston arkea

• Tutkimusta


• Opetusta


• Yhteiskunnallista vaikuttamista



Urapolkumalleja

• Väitöskirjatutkija


• Tutkijatohtori


• Yliopistonlehtori


• Professori



Projektinhallintaa

Google kuvahaku ‘projektinhallinta’, 21.11.2019



Pitkäjänteistä tutkimusta

• Haasteet pitkäjänteisen tutkimuksen tekoon


• Rahoituskaudet


• Projektitutkimus


• Urapolun vaiheiden eri painopisteet



Arkistot ja 
muistiorganisaatiot

Oulun yliopisto, Informaatiotutkimus. 

“Kirjastot ja muut muistiorganisaatiot muodostavat kulttuurisen elämän sekä 
erilaisten informaatio- ja dokumentaatiokäytäntöjen pysyväisluonteista 
infrastruktuuria. Niille on yhteistä aineistojen kokoaminen kokoelmiksi sekä 
kuvaileminen, mikä palvelee myös mahdollisuutta hakea niiden kokoelmista 
eri tilanteissa haluttua tai tarpeellista aineistoa. Ominaista kirjastoille ja muille 
muistiorganisaatioille on se, että niihin liittyy myös ammatillisten käytäntöjen, 
tehtävien ja menetelmien uusintaminen, mille muistiorganisaatioiden 
toiminnan pitkäjänteisyys asettaa omat ehtonsa.” 



Arkistot ‘rajaesineinä’
• Boundary objects, Leigh Star


• Interpretive flexibility, 


• structure of informatic and work process needs and 
arrangements,


• dynamic between ill-structured and more tailored uses 
of the objects


• Mahdollistavat yhteistyön ilman että tarvittaisiin 
välttämättä yhteistä ymmärrystä asiasta



Arkistot ajattelun 
mahdollistajina

https://www.deutschlandfunkkultur.de/niklas-luhmann-archiv-der-blick-in-den-zettelkasten-ist.2156.de.html?dram:article_id=445878



Ingold 2000, The perception of the environment, p. 55, emphasis AL.

“the perceptual system of the hunter is attuned 
to picking up information, critical to the practical 
conduct of his hunting, to which the unskilled 
observer simply fails to attend. That information 
is not in the mind but in the world, and its 
significance lies in the relational context of the 
hunter’s engagement with the constituents of 
that world.”

Arkistot huomiota fokusoivana mediana



Arkistot huomiota fokusoivana mediana



Tutkimusparadigmat
• Tutkimusparadigmat seuraavat tietynlaista tiedon intressiä


• Ne muuttuvat ajan myötä, ei välttämättä sen takia, että 
kaikkiin kysymyksiin oltaisiin saatu vastaus, vaan siksi että 
eri kysymykset tuntuvat tärkeiltä.


• Tutkimusta varten luodut arkistot seuraavat tiettyä logiikkaa 
ajatellen sitä mitä pidetään tärkeänä ja mitä ei.


• Tim Ingoldia mukaillen voidaan ajatella että jos tietty 
logiikka määrittää sitä miten arkisto jäsentyy, niin arkisto 
itsessään ‘tuottaa’ kulttuurista informaatiota luentojen, 
kirjojen ja vastaavien esitysten muodossa.











Digitaaliset ihmistieteet

• Nk. ‘Digital Humanities’ -käsitteen alla on koottu 
tutkimusprojekteja, jotka hyödyntävät tietotekniikkaa


• Tiedon keruussa


• Tiedon analyysissä


• Tiedon esittämisessä


• Tiedon arkistoinnissa











http://www.census.de/census/project
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Visuaalisten teknologioiden 
historiaa

• Miten tiettyjä visuaalisia teknologioita arkipäiväistetään?


• Erityisesti: miten meidän fyysiset kasvomme siirtyvät osaksi 
tietoteknisiä järjestelmiä?


• Digitaaliset kasvot (2016-19), Banaali valvonta (2018-2021), 
Suomen Akatemia


• Valitut teknologiat:


• Kodakin alkuaikojen mainokset, passi(kuvan) historiaa, Nokia 
7650, biometrinen passi, kasvojentunnistus.


• Kehittäjät, käyttäjät, muut yhteiskunnalliset toimijat



Suomen passin historiaa

https://www.valokuvataiteenmuseo.fi/fi/nayttelyt/kehon-kirjaaminen-suomen-passin-historiaa
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Miten dokumentoida ja järjestää 
visuaalisia teknologioita pitkäjänteisesti 

tutkimustarkoituksiin?

• Arkisointi lähtee tutkimuskysymyksestä


• Ei ole ohjelmistosidonnaista


• Ei kata kaikkea, vaan perustellusti tiettyjä asioita


• Tuottaa väliportaan tutkimusdatan ja esim. kirjajulkaisun 
välille


• Työtä jatketaan, mielellämme kuulemme muilta 
kiinnostuneilta tahoilta lisää.



Kiitos huomiosta.

• asko.lehmuskallio@tuni.fi
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