
 

DLMtutustui Norjaan

ja E-Arkin tuloksiin

Anssi Jääskeläinen

TKI-asiantuntija

Digitalia-tutkimuskeskus

Mikkelin ammattikorkeakoulu

kertaa DLM-Forumin

pitopaikaksioli valikoitunut

Oslo,lähinnäsiksi että DLM-

Forumillaeiole jäseniä EU:n

tämän hetkisessä puheenjohtaja

maassaSlovakiassa. L si Nor-

jan kansallisarkisto on ollut Hans

Fredrik Bergin voimin jopitkään

aktiivisesti mukana DLM-Forumin

toiminnassa. Kansallisarkisto, jos-

sa tapaaminenpidettiin, s

20min metromatkanpäässä kes-

kustasta. Rakennusontehtyosittain

rinteeseenja osittain maanalle.

Kierroksella kävi ilmi että maan-

päällisiä kerroksia on kolmeja

maanalaisia kerroksianeljä.

     

   

Bergin alkupuheenvuoronjälkeen

Zoltan Szatucsek avasi DLM:n pu-

heenjohtajanroolissa tämänkertai-

sen kokouksen.Aluksi häntote:

tei Oslossaole ollenkaanniin kylmä

kuinhänoliolettanut.S

hiemansarkasti

EU:n jäsenmaahanjokaei

kaantuo mitään DLM-Forumiin,

käyttäentätä aasinsiltana Norjan

arkistolaitokseen joka on DLM-

Foruminjäsenvaikka Norja ei EU:n

jäsen olekaan. Norjan arkistolaitok-

senjohtajan Inga Bolstadin avaus-

puheenvuoropäätti alustuksen,

puheessaanhänkorosti kansainvä-

listen tiedonjako-ja levityskanavien

eyttä. Näistä hyvänä esimerkki-

nähän mainitsi DLM-Forumin.

       

Varsinaiset puheenvuorotaloitti

Herbjorn Andresen (Oslo and Aker-

shusUniversity College). Puhees-

saanhänkeskittyi siihen, onko RM

(Records Management iakirja-

hallinta) toiminta hyötyjen saavut-

  

 

  

tamista vartenvairiskien välttämis-

tä varten. Omaan kysymykseensä

hänvastasi että molempi

kuitenkin hänen

jätaka-alalle,

mutta näin ei kuitenkaansaisiolla,

koska koko RM-toiminnan olemas-

saolo ei voi perustua vainriskien

 

  

 

tulisi olla myös muita näkökulmia

kuinliiketoimintariski,jota kuiten-

kin ylikorostetaan.

Pia Virmalainen Josendal(Agency

for eGovernment) kysyi puheenvuo-

rossaanvoikojulkinensektoriolla

hyödyntämättähallinnassaanole-

vaatietoa strategisenavälineenä.

Alalla hänen mukaansapaljoneri-

laisia termejä,joita pitäisi tunnistaa

ja pystyä hyödyntämään. Kaiken

tiedontulisi olla digitaalista, avointa

ja rajatylittävää jo oletuksena

  

    

 

     

                

  

  

pe jaate jokaedellytt

salaisen kerransyöttämätieto on

 

alalla toimijoidenolisi syy

huomioon, tä

muutamia poiminto-

ja: Nuorempisuku-

polvinäkeeasia!

kuolleina; arkistointi

on muinaismuisto,

tietoturva on ensi-

arvoisentärke:

tiedonvaihtamises-

sa:jos odottaa viisi

vuotta kuullakseen

saakojotakin teh-

dä, on jo pudonnut

kelkasta. Viimeinen

asiakohta onmiel

täni TKI-toiminnan

  

  

  

 

lainsäädäntöolisikin jotakin asiaa

vastaanseeisaatarkoittaa sitä, ett-

eikö asiaa voisi tutkia ja kokeilla.

 

  

AnnKeen(Preservica Ltd) kertoi

osallistujille luonnollisesti Pre-

servicasta, jonka palveluita mm.

omaarkistolaitoksemme i

Herbjornin vastakohdaksi Ann oli

vahvastisitä mieltä että RM ja IM

(Information Management - tie-

donhallinta) profiilia ja arvoa voi

nimenomaanpainottamalla

riskejä ja sitä mitä voi seurata jos

tiedot katoavat.

  

   

Sanoisin että tämä oli tyypillinen

kaupallisen toimijan näkö!

vaikkakin hyvintoimiva.

huolimatta että, kyseessä on kau-

pallinentoimija, heidän verkko-

sivuillaan www.preservica.com/

resourceontarjolla moniaraportte-

ja sekätyökaluja ilmaiseksi.

    

  

Esityksen jälkeen käyneeneloisan

keskustelun keskeytti käytävältä

kaikunutkuorolaulantajayllättäen

koko ”lallattava porukka” pelmah-

ti suoraanauditorioonja jatkoi

esiintymistään. Kyseessäoli Norjan

 

a Kirjoittaja esitteli Mikkelissä kehitettyä sähköpos-

ydin, vaikkanykyinentien arkistointimallia.
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mainintaakuinettä heiltä alkaaolla

tila lopussa.

Keskiviikon ohjelmaoli sisällöllises-

ti Digitalian kannalta vähemmän

kiinnostava.Osittain koska kolme

puheenvuoroaliittyivät E-Arkkiin,

jotkakäsiteltiin tarkemmallatasolla

torstain E-Ark päivässä. Toisek-

seensiksi, että luvassa oli monia

maakohtaisiaesityksiä, esim. Karin

Bredenbergin esitys Ruotsin yleis-

määrittelystä (common specifica-

tion) sekä päivän ensimmäinen

puheenvuoro,jossakeskityttiin

Norjanyhteisen arkistointiratkaisun

vatvomiseen.

Mainittakoonkuitenkinjo nyt,että

E-Arkprojekti on päätösvaihees-

sa ja uutta rahoitusinstrumenttia.

etsitään kuumeisesti. Tämänhetki-

sistä H2020, CEFja ISA rahoitus-

lähteissä ei ole E-Ark 2 projektiin

soveltuvia hakuja auki. Kaikkiin on

oltu yhteydessä ja mahdolliseksi ra-

hoituslähteeksi on todennäköisesti

valikoitumassa H2020 joulukuussa

2016 aukeava BigData haku.

 

E-Arkissakehitettyjä työkaluja ovat

myöspilotoineet Euroopan ulko-

puoliset kuten USA:n NARA sekä

Uuden-Seelanninkansallisarkisto.

Tulevaarahoitusta varten nykyiset

toimijat haluatlaajentaa osaaja-

joukkoaan mm.arkistoilla (tämä

vinkkinä meidänArkistolaitoksel-

lemme),e-hallinto asiantuntijoilla,

sovelluskehittäjillä sekä yliopistoilla.

ja tutkimuslaitoksilla. Mamk,taisiis

tuleva Xamkja Digitalia-tutkimus-

keskusilmaisivat halukkuuteensa

olla mukanaprojektissa. Tähän

koordinaattorivastasilyhyestija

ytimekkäästi ”ehdottomastikyllä”.

 

Lisäksi kuulimme myös E-arkin

yleismallin (general model) lopul-

lisesta versiosta, joka on myös E-

arkin verkkosivuilla. Päivän lopuksi

 

käytiin ryhmien vetäjien johdolla

läpi aamun ryhmätöidentulokset.

Näissäei mielestäni mitään mai-

nitsemisen arvoista tai normaalilla

maalaisjärjellä pääteltävissä olevaa.

Varsinaisen DLM-Forumin päät-

teeksi suomeakin hienosti puhuva

Leonard Callus Maltan kansallisar-

kistosta toivotti kaikki tervetulleeksi

an totesi kaikkien

nähtävien demojen

perustuvan täysin

avoimen lähdekoodin

ratkaisuihin ja kaikki-

aan pyrkimyksenä on

saada aikaiseksi täysi

digitaalisen arkistoin-

nin ekosysteemi."

  

seuraavaan DLM-Foruminjäsen-

kokoukseen 11-12.5.2017 Maltalle.

Jälleen ainakinkirjoittaja pyrkii

olemaanpaikalla koska touko-

kuussakelit Maltalla ovat jo hyvin

suotuisat.

 

Viron kansallisarkiston Kuldar Aas

avasi E-Ark päivän. Avauspuhees-

saan häntotesi kaikkien nähtävien

demojen perustuvantäysin avoi-

menlähdekoodinratkaisuihin ja

kaikkiaan pyrkimyksenä on saada

aikaiseksitäysidigitaalisen ar-

kistoinnin ekosysteemi. Projektin

aikana samaankäyttötarkoitukseen

ontehty useita työkaluja, joka mah-

dollistaa suoraanniidentulosten

ristiinvertailun.

Päivän ensimmäisenvarsinaisen

puheenvuoronpiti ”toveri” Tarvo

Kärberg myöskin Viron kansallis-

arkistosta. Hän kertoi modulista,

jolla ERMS(Electronic Records

Management System)järjestelmästä

voidaanviedätiedot ulos E-Arkin

smurf-formaatissa. Teknisestä to-

teutuksesta ei noussut kysymyksiä,

mutta ERMS-järjestelmien epäm

 

räistenkirjoitusvirheitä sisältävi-

entietojen suoravienti arkistoon

nostatti tietyillä henki

pystyy. Kuldar totesi että etenkin

arkistonhoitajien asenteiden on

muututtava.

 

Seuraavaksi Luis Faria Keep Solu-

tionilta esitteli sekä SIARD2 modu-

lin sekä RODA-intyökalut. Yksin-

kertaistettuna SIARDlukeetiedot

yhdestätietokannasta jakirjoittaa

ne yleisluontoiseen formaattiin joka

voidaanviedätakaisin joko samaan

tai toiseen tietokantaympäristöön.

Siis työkalu, joka helpottaatieto-

kannansiirtämistä järjestelmästä.

toiseen. RODA-in puolestaan tekee

E-Arktai muuta formaattia noudat-

tavia SIP-paketteja, jotka voidaan

viedä suoraan esim. RODAarkis-

toon. Mottona RODA-intyökalulla

on "create thousandsofsipsin just

few clicks” ja sanottava on,että

selvästi vähemmillä klikkauksilla se

onnistui kuin ES Solutionin kehit-

tämällä vastaavalla SIP-työkalulla.

Sittenesiteltiin E-Ark web -työkalu,

joka pyrkii olemaankaikki E-arkin

toiminnot yhteen nivova opetusym-

päristö,joka pyörii AIT:n (Austrian

Institute of Technology) valvonnas-

sa kohtalaisen järeänklusterointi-

ratkaisun päällä.

E-Arkintyökalujenesittely herätti

ainakin Digitalian henkilökunnassa

ajatuksia esimerkiksitietokanta-

visualisaattorin (db-visualization-

toolkit) hyödyntämisestä. Yksin-

kertaistettunasesiis osaa näytti

visuaalisesti tietokantojen sisältöä

ilmantietokantasovellusta. Kaikki-

aan tämänkertainen DLM-Forumin

jäsenkokousoli antoisa kokonai-

suusjasisällöllisesti hyvällä tasol-

la muutamiapoikkeuksia lukuun

ottamatta.
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