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COST-ARKWORK on eurooppalainen yhteistyöverkosto, joka tutkii monitieteisesti monitieteisen 

arkeologisen työn käytänteitä, erityisesti tiedontuotantoa ja -käyttöä. Verkoston tavoitteena on koota 

ja tuottaa uutta tietoa siitä, miten arkeologista tietoa tuotetaan ja käytetään eri maissa sekä pohtia sitä, 

miten tämän tiedon merkitystä voidaan vahvistaa. ARKWORK kouluttaa tutkijoita ja ammattilaisia 

sekä kerää yhteen alan huippuasiantuntijoita tukemalla tutkija- ja ammattilaisvaihtoa, järjestämällä 

kursseja ja tapahtumia, julkaisemalla ja levittämällä tietoa. ARKWORK-verkostoa rahoittaa 

valtioiden välisen tieteen ja teknologian edistämiseen tähtäävä COST (Cooperation for Science and 

Technology) -järjestö Euroopan unionin Horisontti 2020 -ohjelman kautta. Verkostoon kuuluu eri 

alojen tutkijoita ja ammattilaisia lähes kolmestakymmenestä Euroopan maasta. 
 

Suomi on mukana ARKWORK-verkostossa, ja sen johtokunnassa maatamme edustavat Helsingin 

yliopiston museologian lehtori Suzie Thomas ja dosentti Kari Uotila Muuritutkimus ky:stä sekä 

varajäsenenä FT Johanna Enqvist (Helsingin yliopisto). Verkoston puheenjohtaja on professori Isto 

Huvila (Uppsalan yliopisto) ja varapuheenjohtaja professori Costis Dallas (Ερευνητικό Κέντρο 

Αθηνά, Kreikka). 

Miksi arkeologista työtä pitää tutkia? 

Arkeologisen kulttuuriperinnön ja ‘kulttuuriperintöhyödykkeiden’ digitointi on muovautunut yhdeksi 

keskeisistä tavoitteista eurooppalaisessa ja maailmanlaajuisessa poliittisessa keskustelussa. Vaikka 

Euroopan tasolla on panostettu huomattavasti tiedon digitointia, säilytystä ja jakamista koskevien 

teknologioiden, infrastruktuurin ja standardien luomiseen, ei kattavaa kokonaiskäsitystä arkeologiseen 



työhön liittyvästä tiedontuotannosta Euroopan eri maissa ole muodostettu (ks. Lambourne ym. 2014; 

Geser & Selhofer 2014).  

 

Aiheeseen liittyvää tutkimusta ja kehitystyötä on tehty eri yhteyksissä mukaan lukien sellaiset 

eurooppalaiset projektit ja yhteisöt kuten European Archaeological Council, CARARE, LoCloud, 

Europeana Cloud, ARIADNE ja DARIAH. Tämän lisäksi yksittäiset tutkijat ja tutkimusryhmät eri 

maissa ovat tutkineet miten kulttuuriperintöä digitoidaan, säilytetään ja avataan yleisölle, miten 

arkeologista kulttuuriperintöä dokumentoidaan, miten kokoelmia ja yksittäisiä aineistoja käytetään 

arkeologisessa tiedontuotannossa ja miten eri tahot arkeologian ulkopuolella käyttävät arkeologista 

tietoa esimerkiksi matkailun alalla, alueidenkäytön suunnittelussa, koulutuksessa ja opetuksessa. 

Ongelmana on, että tätä työtä tehdään hajallaan, eikä kattavia synteesejä tuloksista ole juurikaan 

laadittu. Samasta syystä tutkimus- ja kehittämisprojektien vaikutukset käytännön työhön arkeologian 

ja kulttuuriperinnön aloilla ovat jääneet vähäisiksi. Monitieteinen ja kansainvälinen vertaileva 

tutkimus on tuottanut mielenkiintoisia tuloksia (esim. Pavel 2010; Huvila 2006; Jensen 2012), mutta 

tämänkaltaiset tutkimukset ovat toistaiseksi olleet määrältään ja laajuudeltaan rajallisia. 

 

ARKWORK COST-verkoston tavoitteena on neljän vuoden aikana luoda pohja tulevalle arkeologisia 

käytänteitä ja tietotyötä käsittelevälle tutkimukselle ja sen hyödyntämiselle yhteiskunnassa. Verkosto 

kerää yhteen aiheesta kiinnostuneita toimijoita sekä alan parhaita asiantuntijoita ja kouluttaa 

seuraavan sukupolven tutkijoita, jotta työn tulokset kantaisivat pitkälle tulevaisuuteen. Arkeologisten 

käytänteiden ja tietotyön parempi ymmärtäminen on oleellinen edellytys, jotta nopeasti karttuvia 

arkeologisia kokoelmia ja dataa voidaan hallita ja hyödyntää tehokkaasti sekä arkeologiassa että 

muualla yhteiskunnassa, esimerkiksi koulutussektorilla ja alueidenkäytön suunnittelussa. Jotta 

nykyiset arkeologisen tiedon hallintaan liittyvät ongelmat – kuten datan monimutkaisuus ja 

heterogeenisyys, saavutettavuuteen sekä datan ja kokoelmien linkittämiseen liittyvät haasteet – 

voidaan ratkaista, tarvitaan tarkempaa käsitystä siitä, miten arkeologista työtä tehdään. 

Miten arkeologista tietotyötä tutkitaan? 
 

Arkeologiselle tietotyölle on luonteenomaista suuret kansalliset, alakohtaiset ja menetelmälliset erot. 

Samoin ymmärrys arkeologisen työn käytännöistä ja tiedon muodostumisesta on toistaiseksi 

pirstoutunut yksittäisten tutkijoiden tai tutkimusryhmien näkökulmiksi, jotka kiinnittyvät moninaisiin 

tutkimus- ja tieteenaloihin, mukaan lukien etnologia (esim. Davidovic 2009), arkeologia (esim. 

Edgeworth 2006; Huggett 2004, 2012, 2015), informaatiotutkimus (esim. Beaudoin 2014, Huvila 



2006, Oikarinen & Kortelainen, 2013), museologia (esim. Dallas 2007, Andreassen, I. S. & Pierroux, 

P. 2013) ja informaatio- ja tietojenkäsittelytiede (esim. Accary-Barbier ym. 2005, Dunn ym. 2008).  

 

Arkeologista tietotyötä koskeva tutkimus on Euroopan maissa ollut siten myös menetelmiltään 

monimuotoista. Käytettyihin lähestymistapoihin lukeutuvat muun muassa etnografia (esim. Davidovic 

2009, Edgeworth 2006), teoreettinen tarkastelu (esim. Huggett 2012), tiettyihin osa-alueisiin tai 

näkökohtiin keskittyvät systemaattiset katsaukset (esim. Papatheodorou ym. 2013), lomakekyselyt ja 

selvitykset (esim. Geser & Selhofer 2014), haastattelu (esim. Huvila 2006, 2014), sisällönanalyysi 

(esim. Pavel 2010, Börjesson ym. 2015) ja toimintatutkimus (esim. Huvila & Uotila 2012). Tähän 

mennessä tehdyt monitieteiset ja -kansalliset tutkimukset (esim. Pavel 2010, Huvila 2006, Jensen 

2012, Börjesson ym. 2015) ovat tarjonneet uutta tietoa aiheesta, mutta jääneet kuitenkin 

kokonaiskuvan kannalta fragmentaarisiksi ja siksi vaikutuksiltaan vähäisiksi. Sama koskee laajempien 

eurooppalaisten hankkeiden kuten ARIADNE ja DARIAH -infrastruktuuriprojektien yhteydessä 

tehtyjä ja parastaikaa tehtävää työtä. 

Verkoston tavoitteet 
 

ARKWORK-verkoston tavoitteena on kerätä yhteen arkeologisista käytännöistä ja tietotyöstä 

kiinnostuneita tutkijoita ja laajemmin toimijoita eri aloilta. Päämääränä on päästä 

yhteisymmärrykseen siitä, mitä arkeologiset käytännöt ovat ja voivat olla, sekä vahvistaa alan 

tutkimusta ja arkeologisen työn ymmärtämisen merkitystä. Verkoston pitkäaikaisena tavoitteena on 

vahvistaa alan tutkimusta Euroopassa ja luoda alan tutkijoille ja toimijoille yhteisö, joka jatkaa sen 

toimintaa myös tulevaisuudessa. Verkosto työskentelee julkaisemalla ja keräämällä yhteen alan 

tutkimusta sekä tieteellisissä yhteyksissä että laajemmalle yleisölle, järjestämällä tutkijavaihtoa sekä 

neljä kesäkoulua, konferensseja, seminaareja ja työpajoja ympäri Eurooppaa sekä tutkijoille että 

arkeologia-alan ammattilaisille. 

Mitä verkostossa tapahtuu? 
 

Jokaisella Suomessa tai muussa verkostoon kuuluvassa maassa työskentelevällä alasta kiinnostuneella 

tutkijalla, tutkijakoulutettavalla tai ammattilaisella on mahdollisuus osallistua verkoston toimintaan ja 

tapahtumiin sekä hyödyntää sen voimavaroja. Verkoston kautta on haettavissa rahoitusta (ns. short 

term scientific mission tai STSM) tutkija- ja työvaihtoon toisessa verkostoon osallistuvassa maassa 

sijaitsevassa vapaavalintaisessa organisaatiossa. Uran alkuvaiheessa oleville ammattilaisille ja 



tutkijoille tarjotaan mahdollisuutta pidempiin työskentelyjaksoihin, mutta rahoitusta voi hakea kuka 

tahansa itse määrittelemäänsä projektiin, joka tukee verkoston tavoitteiden toteutumista.  

 

Verkosto järjestää myös neljä kesäkoulua vuosina 2017–2020. Ensimmäinen kesäkoulu järjestettiin 

marraskuussa 2017 Ateenassa aiheena arkeologisen kenttätyön tutkimus. Jatkossa kesäkouluja 

järjestetään seuraavilla teemoilla: arkeologiset kokoelmat, arkeologia ja yhteisöt sekä arkeologinen 

tutkimustyö. Edellä mainittujen työmuotojen lisäksi ARKWORK järjestää kaikille avoimia 

seminaareja ja konferensseja Euroopan maissa. Tapahtumiin osallistumisen lisäksi suomalaisilla on 

mahdollisuus osallistua verkoston toimintaan liittymällä johonkin sen työryhmistä. Työryhmä 1 

keskittyy arkeologiseen kenttätyöhön, Työryhmä 2 arkeologisiin kokoelmiin ja dataan, Työryhmä 3 

arkeologiaan ja eri arkeologiaa lähellä oleviin yhteisöihin ja Työryhmä 4 (akateemiseen) 

arkeologiseen tutkimukseen. Liittymisestä kiinnostuneiden kannattaa tutustua tarkemmin verkoston 

toimintaan, sitä ohjaavaan “Memorandum of Understanding” -dokumenttiin ja ottaa yhteyttä itseään 

kiinnostavan työryhmän puheenjohtajiin. 

 

Lisätietoa kaikista ARKWORK-verkoston työmuodoista ja tapahtumista löytyy verkkosivulta 

www.arkwork.eu. Sivustolla on myös kaikkien työryhmien puheenjohtajien ja muiden 

vastuuhenkilöiden yhteystiedot. 

Lue lisää 
● ARKWORK-verkoston verkkosivusto http://www.arkwork.eu  

● ARKWORK COST-järjestön verkossa http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15201 

● ARKWORK sosiaalisessa mediassa #costarkwork 

● Facebook-ryhmä: Archaeological knowledge production and global communities 
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