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ikkelin ammattikor-

keakoulu tutki ESR-

hankkeessaJärjestö-

arkistot digitaalisiksi

kahdenerilaisen

järjestöorganisaation kanssaniiden

arkistojen muuttamista sähköisiksi

arkistoiksi. Syyskuunalusta 2014

maaliskuun loppuun2015 toteute-

tussa hankkeessa myöspilotoitiin

aiemmin OSA-hankkeessa tuotettua

avoimenlähdekoodin järjestelmä-

ratkaisua.

 

Kumppaneista Mäntyharjun Vir-

kistys ry toi tutkimukseen mukaan

ison ja aktiivisen urheilujärjestön

toiminnanja toiminnasta syntyvän

aineiston. Mikkelin Kehitysmaayh-

distys ry toi vastaavasti mukaan

organisaation, jonka toiminta on

hyvintarkastirajattu kehitysmaa-

yhteistyönpiiriin. Hankkeen oh-

jausryhmän puheenjohtajana toimi

Mikkelin maakunta-arkiston johtaja

Tytti Voutilainen. Asiantuntijoina

haastateltiin useampien yhdistysten

 

PROJEKTIT

Mamkpilotoi

ähköistä

järjestöarkistoa

edustajia, kehitetyn tiedonhallin-

tasuunnitelman katselmoinnista

kiitos Suomen Urheiluarkiston Ossi

Viidalle ja Mikkelin maakunta-ar-

kiston Pentti Hiltuselle.

Hankkeeen julkaisu on verkossa:

http://urn.fi/URN: ISBN:978-951-

588-497-8

Hankkeentavoitteet

Lyhyesti ilmaistuna hankkeenta-

voite oli selvittää, voidaanko järjes-

töille toteuttaa avoimen lähdekoo-

din ratkaisulla arkistojärjestelmä.

Alustana hankkeessa oli Mamkin

aiemmassa OSA -hankkeessakehi-

tetty avoimen lähdekoodin arkisto

(Open Source Archive).

Tavoitetta toki tarkennettiin eli

eeoli luoda suomalaisille

9) järjestöille soveltuva,

avoimenlähdekoodin

pilottiarkisto, joka

mahdollistaa kustan-
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Kuva 2. Digitoitu päiväkirjan sivu Mikkelin kehi-

tysmaayhdistyksen Kehitysmaakaupalla pidetystä

päiväkirjasta. Kuvaajana Marja Tiilikainen. Ehkä

oli myösselvittää

järjestöjen tiedonhal-

linnan nykytilaa sekä

materiaalit eivät ole olleet arkistokelpoisuus-suo- tarpeita sähköiselle

situsten mukaisia.

 

tiedonhallinnalle ja

digitaaliselle järjestöarkistolle. Sa-

malla kartoitettiin myösjärjestöjen

valmiuksia aineistojen digitointiin

ja arkiston suunnitelmalliseen muo-

dostukseen.

Tuloksena syntyi kaksi kokonai-

suuttaeli

!. järjestöille räätälöity, kansalli-

nen,digitaalinen avoimen läh-

dekoodin alustaanluotupilot-

tiarkisto, jonka aineistoista osa

on avoinnakaikille halukkail-

le esimerkiksi järjestökumppa-

neiden intemet-sivujen kautta

tai järjestön antamalla, suoralla

julkisella nettiosoitteella. Pilot-

tiarkisto käyttää tiedonohjaus-

suunnitelmaa ohjaavana toi-

mintonaja voisäilyttää myös

operatiivisen toiminnan'eiar-

kistoitua' aineistoa.

2. julkaisu,jossa käsitellään mm.

järjestöjen arkistojen nykyti-

lannetta ja kuvailua,järjestöjen

toiveita analogisenja digitaali-

sen aineiston tiedonhallinnal-

le ja arkistoinnille sekä digitaa-

lisen arkiston käyttöliittymälle.

Edelleen julkaisussa käsitellään

järjestöjen kouluttautumistar-

peita aineiston digitoinnista ja

siirtämisestä arkistoon sekä ku-

vataan toteutetun pilottiarkiston

tekninen ratkaisujaesitellään

hankkeen aikanasyntyneitä jat-

kokehitystarpeita.
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Kuva 1. Tätä alkuperäistä ohjedokumenttia emme saaneet sähköiseen

muotoon muutenkuin valokuvana, kuvaaja Marja Tiilikainen. Kuva on

Kehitysmaayhdistyksen Nepal-projektista, Devichourin kylätalo ja sen

katolla oleva projektin ohjedokumentti.

Hankkeen kulku

Pilotoinnin pohjaksiotettiin selain-

pohjainenarkistojärjestelmä, joka

siis kehitettiin EAKR-rahoitukseen

perustuvassa hankkeessa (1.3.2012

- 31.12.2014).

Järjestelmän avaintoimintoina oli

aineiston vastaanotto, jakelu ja

hallinta. Kumppaneiden kanssa

yhdessäselvitettiin järjestötoi-

minnassa syntyneiden aineisto-

jen nykytila ja säilytysmuoto sekä

säilytyspaikka. Molemmatjärjestöt

olivat samassatilanteessaeli ar-

kistointia ei ollut, vaikka aineistoa

oli talletettu koko toiminnanajalta

hajautetusti eri paikkoihin. Koulu-

tuksen avulla järjestöille välitettiin

tietoa arkistoinnin merkityksestä ja

arkistoinnin menetelmistä. Hank-

keen aikanajärjestöt kokeilivat

erityyppisten aineistojen siirtämistä

sähköiseen, arkistointikelpoiseen

muotoonja lopulta aineistonsiirtä-

mistä ja käyttöä sähköisessäsäi-

lytysjärjestelmässä. Lisäksi oppia

tuli sekä työpajoissa että järjestöjen
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itse järjestämissä järjestöaktiivien

tapaamisissa.

Hankkeessaselvitettiin myös kol-

mannensektorinja julkisen sek-

torin yhteistyön mahdollisuutta

tiedonhallinnan ja sen avaamisen

kautta, tästä esimerkkinä Mikkelin

kaupungin kulttuuriavustusten kä-

sittely. Hankeselvitti nykytilanteen

ja tutki myös mikäolisiihanteelli-

nentavoitetila kunnanjajärjestöjen

väliselle tiedonhallinnan yhteistyöl-

le. Muita haastateltuja tahoja olivat

Suomen Nuorisojärjestöt ry, Kino

Sampory ja Vammaisetry.

Järjestöt pitävät arkistointityötä tär-

keänä, niin oman toiminnan tuke-

miseksi kuin myöskulttuurihistori-

an säilyttämiseksi.Pilottijärjestöjen

puheenjohtajat tuntevat vastuunsa

siitä, että järjestöjen toiminnassa

syntyvät, varsinkin viralliset, do-

kumentitsäilytetäänasiallisesti ja

oikealla tavalla.

Säilytystilojen puute on ongelma-

najärjestöissä. Siksi helpotusolisi

suuri, jos vanha analoginen aineisto

saataisiin luotettavasti sähköiseen

arkistoon,ja seulottu, arkistokansi-

oihinlajiteltu ja luetteloitu aineisto

voitaisiin luovuttaa arkistoon, jonne

se lopullisesti kuuluutaise voitai-

siin hävittää.

Käytännössä hankkeen toteutus

etenisiten,että aluksi opiskeltiin

yhdessä hankkeentoimijoidenja

arkisto-osaajien kanssa aineiston

kartoittaminen,järjestäminen ja

arvonmääritys. Sen jälkeen valit-

tiin digitoitava aineisto ja opeteltiin

erilaisillalaitteilla digitointia. Pilot-

tijärjestöillä oli myös jo syntyjään

sähköistä aineistoa(videot,digi-

valokuvat) ja myöstätä aineistoa

seulottiin ja valmisteltiin siirrettä-

väksi sähköiseen arkistoon. Arkis-

tonmuodostussuunnitelmatehtiin

tehtäväpohjaiseksijärjestöjen

toiminnan pohjalta ja kaikki säh-

köiseen arkistoon siirretty aineisto

sai osan metatiedoista jo arkiston-

muodostussuunnitelmasta. Sama

arkistonmuodostussuunnitelma voi

toimia tiedonohjaussuunnitelmana

koko organisaatiolle.

Aineistojensiirto arkistoonaloitet-

tiin tammikuussaja samalla tut-

kittiin ja pohdittiin miten pohjana

oleva järjestelmävastasipilottijär-

jestöjen odotuksia. Metatietojen

syöttöä aineistolle pidettiin aikaa

vievänä toimintanajatoivottiinkin

esimerkiksi metatietokirjastoa ja

lisää automatiikkaatietojen poi-

mintaanaineistosta. Samoin toivot-

tiin käyttöliittymien kehittämistä

arkistoammattilaisen näkökulman

sijasta lähemmästavallista järjes-

tötoimijaa ja hänen käyttämäänsä

älypuhelin-ja tablettiympäristöä.

Mitä sitten?

Kokonaisuudessaan hanke onnis-

tui hyvin,pilottiarkistojärjestelmä

syntyi ja se onjulkistettu. Pohjaksi



otettu järjestelmä ei tarjonnut

kaikkia tarvittavia toiminnalli-

suuksia valmiinaja järjestelmä

vaatii varmaanvieläjatkokehitys-

tä. Ketterä kehittäminen avoimen

lähdekoodin maailmassa antoi

kuitenkin mahdollisuudentodella

käyttäjälähtöiseen kehittämiseen

eli arkiston näkökulmalla raken-

nettu järjestelmä saatiin jousta-

vasti palvelemaan myös muilta

osaamistaustoilta tulevia käyt-

täjiä. Räätälöinti tehtiin pitkäai-

kaissäilyttämistä ja arkistointia

koskevia standardeja ja normeja

noudattaen,ei rakentaen 'juurija

vain sinulle' sopivaa ratkaisua.

Skaalautuvuuskoettiin tärkeäksi

tulevissa versioissa eli järjestö-

toimija haluaa tehdä arkistointia

esim heti kokouksen päätyttyä

älypuhelimellataitahletilla. Vain

vetämällä ikoni jonnekin, ilman

että tarvitsee valita luokituksen

eri tasoja tai edes kertoa mitä ai-

neistoa on lähettämässä. Tekniik-

ka voihoitaatällaisetasiat.

Koulutusta tarvitaan niin vanhan

aineiston käsittelyyn kuin säh-

köisenkin hoitamiseen. Kaikkien

järjestötoimijoiden ei tarvitse

olla arkistonhoitajia, mutta on

hyvätarjota heille informaatiota

säilyttämisestä. Mukaankaipai-

sin myösjonkinlaista kasvatusta

eettisyydestä aineistojen käsit-

telyssä, kaikkiaineistohanei ole

aina kaikille jaettavissa.

Järjestöarkistoa tarvitaan, mutta

se vaatii vielä kehitystä ja kus-

tannusrakenteiden karsimista.

Toivotaan,että siitä tulee luon-

nollinen osa päivittäistä, normaa-

lia järjestötoimintaa, arkistoinnin

erityisesti korostumatta.


