
 

TAPAHTUMAT

Päivä digitaalisuudelle

Liikearkistopäivien jatkoilla Mikkelissä

Mirja Loponen

TKI-asiantuntija

Mikkelin

Ammattikorkeakoulu

ikkelin ammattikor-

keakoulullajärjes-

tettiin heti antoisien

liikearkistopäivien

jälkeenjatkotdigi-

taalisuuden merkeissä. Perjantaina

2. lokakuuta Kasarmin kampukselle

saapui joukkoarkistojen,kirj

tojen, museoidenjatutkijoiden

edustajia pohtimaandigitaalisuutta

omallaerikoisosaamisenalueellaan.

Määrällisesti henkilöitäoli paikalla.

30, järjestelyistäolivat vastuussa

Darcmedia-arkistopalvelu ja Digita-

lia-tutkimuskeskushanke.

  

  

    

  

 

Vietimmeyhteisen aamupäivän,

j saimmetietoa Digitalia-

tutkimuskeskuksentavoitteista ja

tutkimusalueista ja tämänpohjalta

teimme myös ryhmissä pohdintaa

annettujen kysym

Iltapäivä kuluikinsittenosallistuji-

en omienerikoisalojen ryhmiss

   

  

jatkoivat käyttäjientap

keskusteluaajankohtais

sensäilytyksen tarpeista ja muutos-

toivei:

roadmapinse

Kamut-ryhmäeli Mikkelinkirjastot,

istot ja museotsiirtyivät kes-

kustelemaan meneilläänolevista

hankkeistaja tulevaisuuden suun-

nitelmistaan. Veteraaniryhmäeli

omansähköisenarkiston omaavat

henkilöttai avoimen lähdekoodin

     

 

   

  

rjestöarkistoatoteuttaneettaas

siirtyivät ideoimaankansalaisar-

kistoa oman asiantuntemuksensa

pohjalta.

   

Digitalia avaa kysymyksiä

Miten datamassoista saadaan

hyödyllistä tietoa? Kysymys kosket-

taakaikkiatoimijoita; joudumme

pohtimaanesimerkiksi onko m:

tieto oikeasti hallinnassammeja.

pystymmekötuottamaanriittävästi

tietoa joko uudelleenkäytettäväks

tai tutkimuksen kohteeksi? Lisäk-

si mieltämmesaattaa askarruttaa

esimerkiksi automaattinen meta-

tiedottaminen,ko: i

ole mahdollista ainaedesti

tietoja, saatikka,että aikariittäisi

tietojen syöttöön. Mitenkäysitten

digiajanviestintämmejaerilaisissa.

viestimissä olevan tiedon seulonta

ja arkistointi? Auttaisiko luokittelu

tai tiedon rikastaminen, vai ehkäpä

linkittäminen muualta löytyvään

tietoon?

        

Tutkimuksenkehittämisen tarkoi-

tuksenaonparantaatiedon saa-

vutettavuutta, jakeliua ja tarjontaa,

  

   

sunavainvoisilöytyä anonymisoin-

ista, pseudonymisoinnista,linkite-

tiedosta, kootuntiedon visu-

alisoinnistatai tiedon profiloinnista.

Mutta voisiko pi jopa

älleettä tietoja avataan

siinä määrin, ettäniistäolisi jopa.

uudenliiketoiminnanpohjaksi?

   

    

Entäpäsitten henkilökohtaisentie-

donhallintajasäilyttäminen; missä

 

säilytet , millaisilla me:

tiedostomuodoilla.Mi:

hoitaa migraatiotja kenen pyyn-

nöstä. Mikä onhyväjaluotettava

alustatallennukselle. Tallentaisinko

lerpullevaiuskaltaisinko käyttää

hajautettuapilviratkaisua?

    

Mitentulkitsemmedigitaalisuutta?

Yleisesti miellämme sen proses-

sien digitalisoinniksi ja palvelun

sähköistämiseksi. Tokidigitaalisuu-

teenliittyy prosessit, mutta niissä

pyritään automatisoimaantiedon

keruu,yhdistely, tiedonjalostus ja

välittäminen.Itse digitaalisuus on

sta tiedonhallintaa ja se tu-

   

ta, taitoja ja merkityksiä. Digitaali-

suuspakottaa meidät näkemäänja

tekemäänasioitatoisin.

 

Digitaalinen humanismituo mu-

kaan omanvivahteensaja tarpeen-

sa. Big data — aineistojen ja analyy-

sityökalujen käyttö myös ihmistie-

teissä lisääntyy. Suuretlaadulliset

aineistotonsaatavatutkijoiden

käytettäväksi. Tässä avuksitulevat

mm.paikkatietoisuus, visuaalisuus

Miten on

titietomme hallinn a,

daankose ehkäliitettyä MyDataan?

Tässä on pohjaa ennakoinnille,

trendien ennustamisilleja mieli-

pideilmastontutkimukselleellei

muokkaamisellekin.

 

  

   

  

  

Yksa-, Kamut-ja veteraaniryhmä

pohtivat alustuksen pohjalta mitä

kaikkeaaineistoista voi lö

miten aineistoavoisi hyödyntää pa-

remmin. Toinen pohdinnan kohde
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