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Mikkelin Digitalian sähköpostiarkistointi herätti kiinnostusta

 N

Anssi Jääskeläinen

Miia Kosonen

TKI-asiantuntijat

Digitalia-tutkimuskeskus

Mikkelin ammattikorkeakoulu

ämänkertainen DLM-Fo-

rumin jäsenkokouspidet-

tiin Haagissa, noin 30 km

Amsterdamista lounaaseen.

Hollanninkansallisarkistotoimi

tilaisuuden Varsinainen

tapahtumapidettiin 8.-9.6., mutta

liikenneyhteyksienvuoksioli jär-

kevää mennäjotiistaina ja palata

perjantaina. Näinsaa aina myös

hiemanaikaatutustua kohti

sekä paikalliseenkulttuuriin.

   

Puheenjohtaja Zoltän Szatucsek

kiitteli järjestäjiä ja avasi tapaami-

‚almissa” kaupun-

issa. Varsinaisen avauspuheenpiti

Marens Engelhard, Hollannin Kan-

istonjohtaja. Puheessaan

hän muistutti, että tieto on demo-

kratian valuuttaaja sivusi avoimen

hallinnonlakia,jokatulee vaikutta-

maankaikkiin. Lopuksihäntotesi

kentänolevanaivanliian laaja

hen, että kaikkitäh

yksinään.

vä yhteistyötä,jotta lopputuloksesta

tulee mahdollisimmanhyvä.

 

  

  

   

 

  

  

Marensinjälkeen puheenvuoron

Joachim Jung Open Preservati-

on Foundationista (OPF). Puheoli

otsikoitu osuvasti "404 Page not

found”. Hänaloitti puheensa napa-

kasti toteamalla,ettäkaikilla T&K

-hankkeilla tulisiolla jatkuvuus-

suunnitelma(sustainability plan).

Harvalla on. Talla Jungviittasi

myössiihen, että epäonnistunei-

den kokeidentulostenja virheiden

pitäisi olla muiden toimijoiden

löydettävissä ja käytettävissä. Näin

voitaisiin vähentää samojenvir-

   

   

  

       ällä hetkellä OPF:

13 eri maassa.Heyll

COPTR-työkalurekisteriä, jossa on

saatavilla noin 350 digitaaliseen

säilyttämiseentavallataitoisella

liittyvää ohjelmistoa. Yksi kiinnos-

tavimmistaon verapdf, pdf-tiedos-

tojen validointityökalu.

 

Nykyiselläänverapdf onvasta kehi-

tysvaiheessa, mutta Jungin mukaan

se pystyyvalidoimaankaikkitä-

mänhetkiset pdf-versiot sekä niiden

muunnelmat. Viimeisenä mainitta-

koon, että kaikki OPF:n ylläpitämät

ja kehittämättyökalut ovattäysin

avoimeen lähdekoodiinperustuvia,

joten kuka tahansavoiosallistua

kehitykseenja testaukseentai vain

käyttääniitä.

 

Seuraavanaoli vuorossa koko

tämänkertaisen DLM-Foruminkäy-

tännönläheisinja valmiin ratkaisun

sisältävä esitys. Tämäoli Mikkelin

ammattikorkeakoulun Digitalia

-tutkimuskeskuksen puheenvuoro,

 

  

jonkapitivät Anssi Jääskeläinen

ja Miia Kosonen. Kosonen

Digitaliantoimintaa ja Kan

    
tointityötä, minkä j

 

läinen i osallistujien huomion

sähköpostienarkistoinnin dilem-

maanerityisesti tavallisen käyttäjän

näkökulmasta.

“Eri maidenarkistolaitoksilla on

i säilytettävik-

si sähköpostiformaateiksi, mutta

kaikkiinratkaisuihinliittyy tavalla

tai toisella OAIS-mallin mukaiset

SIP, AIPja DIP-paketit. Tavallinen

kadunkulkijaei ole kiinnostunut

standardien mukaisista säilytys-

paketeista: häntä kiinnostaa säh-

köpostiensa helppo luettavuusja

ttävyyserilaitteiden ja käyttö-

mienvälillä”, Jä

  

  

 

järj

arvioi.

Toimintavalmis

sähköpostiratkaisu

Esityksessä nähtiinkin lähes toimin-

tavalmis ratkaisu,jolla noin 10 000

sähköpostiasisältävä 1 Gt:n kokoi-

nenOutlookin.pst tiedosto saa-

daan muutettua noin kahdeks

   

  

 

a

sa onalkuperäise:

ulkonäl

alkuperäisen sähköpostitiedoston

metatiedot, mukaanlukien nor-

maalistikäytti ymättömät

välitys- ja otsikkotiedot.
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Puheenvuorotherättivät rur

keskustelua sekäpositiivisia kom-

mentteja. Muun muassa OPF:n

Jungpyysitestaamaan ratkaisua

heidäntyökaluillaan ja maailman

meteorologiseninstituutin edustaja

Susana Rodrigueztotesi: ”Vihdoin

käytännöllinenratkaisutodelli-

seen ongelmaan”. Hän myöstotesi.

olevansa myöhemminyhteydessä

ratkaisuummeliittyen. DLM-Foru-

minjälkeentoimivuuttaonkehitet-

tyja tällä hetkellä ratkaisu tuottaa

PDF/A-3bvalidoituja tiedostoja.

ävät kaikki alkuperäi-

postin metatiedot sekä

sen mukanamahdollisesti tulleet

liitetiedostot. Ratkaisusta voi kysellä

ä Digitalia tutkimuskeskukselta.

    

  

 

Seuraavaksipalattiin takaisin

ruotuunteoreettisempien puheen-

vuorojen muodossa. Vuorossaoli

Leeuwardenin kaupungista Rienk

Jonkerin esitys tiedosta konseptu-

aalisena labyrinttina. Hänesitteli

kehittämäänsätietomallia, josta

kiinnostuneetvoivatitsetutkia asi-

aatarkemminjutunlopussa olevan

kalvolinkinkautta.

 

 

 

Tämänjälkeenesiteltiin automaat-

tista mallia,jolla päätetään, ote-

taankosähköinenasiakirja py:

väänsäilytykseenvai hävitetäänkö

se. Tämän puheenvuoronpiti

Marcel van Vlaanderen(Ministry

ofthe Interior and Kingdom Rel:

tions). Automaattinen seulontapää-

tös vaatii mahdollisimmantarkan

optisen merkintunnistuksen (OCR),

mahdollisestijälkikorjaustaja jopa

  

  

 

   

korjaamista ennenOC]

tuloksia puheenvuorossaeiesitel-

ty, joten oletamme,että tämäkin

oli suunnitteillatai kehitteillä oleva

projekti.

Myösseuraava puheenvuoro

Hollanninkansallisarkiston Met-

te vanEsseniltä käsitteli tietojen

automaattistaluokittelua. Heillä oli

kehitteillä Electronic Discovery Re-

ference Modelv. 3.0. Työnsä raken-

teistamattomantiedonlähteenä he

olivat käyttäneet sähköposteja. Tätä

hdensekun-

ninaikanalähetetään 2,5 miljoonaa.

sähköpostia, mikäylittää selvästi

esimerkiksi tweettien tai Youtubeen

lähettävien videoiden määrän(väite

perustuuhttp://www.nternetli-

vestats.com/one-second/sivuston

tietoihin).

 

   

   

 

Automaattinen seulon-

tapäätös vaatii mahdol-

lisimmantarkan optisen

merkintunnistuksen (OCR),

mahdollisesti jalkikorja

usta ja jopa mahdollisesti

skannattujen kuvien kor-

jaamista ennen OC

 

 

jä on menossa

 

Tällä hetkellätyö:

ensimmäinenvaihe,jossa tunniste-

taan käyttötapauks

dataa. Seuraavanavaiheena on

teknologioidenja työkalujen valinta,

ja tässä vaiheessa ainakin Mamk on

kuulolla. Loppukaneettinaan hän

kehotti luottamaanteknologiaanja

totesi, että ihmisetluulevat edelleen

 

  

DLMForumin näyttämönäoli Hol-

lanninkansallisarkisto National Ar-

chief. Kuva: Miia Kosonen

 

teke asiat paremminkuin ko-

neetja teknologisetratkaisut.

Päivänviimeinen tapahtumaoli

jäsenkokous,jossaesiteltiin DLM:n

toimintaa,taloutta sekä tulevai-

suutta. Riikan jäsenkokouksen

jälkeentalous onkorjaantunutja.

uusiverkkosivusto toiminnassa.

Lisäksi onpalkattu pysyväsihteeri.

Juuritehdyntarkastuksen mukaan

DLM-Forumillaontällä hetkellä 43

nmaksunsa maksanutta jäsen-

tä. Suomestakin on kolmejäsentä,

mutta vain yhdestä oli jälleen edus-

ikalla, Mamkit imerkik-

si Tanskankansallisarkiston Jan

Dalsten Sorensen uteli, missä kolle-

gat SuomenArkistolaitokselta ovat,

koskaheitäei ole hetkeen näkynyt

jäsenkokouksi: DLM-Forumin

toimeenpanevaan komiteaan (exe-

cutive committee) on tulossa kuusi

avointapaikkaa, jotentässäolisi

hyvä mahdollisuus päästä vaikutta-

maanForuminasioihin paremmin.

 

    

   

  

 

  

 

  

Varsinaisen MoReg-speksintilanne

onpitkälti ennallaan. IST/IN

ID Portugalinjohdolla speksistä on

tehty täysinnettipohjainenversio,

joka pitäisi julkaista muutaman

viikonsisällä. Jon Garde puoles-

taan kertoi samatasiat MoReg:n

laajettavuudesta ja myönsi tehneen-

sä virheensiinä, että MoReg 2010

julkaistiin 500-sivuisenajättiläisenä

i eltuna spesifikaationa ja

teknisenälis

    

osana.

Ennen seuraavaajäsenkokousta

toimenpidelistalla on E-arkin seu-
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raajaprojektin suunnittelua, EU:n

tietosuoja-asetuksen (GDPR, gene-

raldata protection regulation) käyt-

töönottoonliittyvän ohjeistuksen

tekeminen sekä seuraavan Brigh-

tonissa pidettävän Triennial-konfe-

renssinjärjestelyjä. Lopuksi jäsen-

kokouksessajulkistettiin seuraavan

kokouksenpitopaikka,jokaei ole

Slovakia,koskasiellä ei ole yhtä-

käänjäsentä. Seuraava jäsenkokous

pidetään Oslossa 15.-17.11.2016.

Näistä kaksi ensimmäistä päivää

on DLM-Forumin kokous javiimei-

nenpäivä E-Arkiinliittyvä lisä-

ä. Vuoden 2017 ensimmäisen

jäsenkokouksenpitopaikka huhti-

toukokuussavarmistettiin Maltaksi,

jolloin isäntänätoimii pieni Maltan

Kansallisarkisto.

 

Torstaiaamunavasi Susana Rodri-

guez (World Meteorological Orga-

nization), joka kertoi uuden EDMS

(Electronic Document Management

System) -järjestelmän kehittämi-

sestä standardien mukaan. Tähän

asti kaikki kuulostaahelpolta,

mutta Rodriguezin espanjalainen

veri kuohahti hänen kertoessaan

suosta, joka syntyy, kun huomioon

pitää ottaa dokumenttienhallinnan

standardit, EU:n tietosuoja-asetus

ja Sveitsin (päämajan) omat stan-

dardit. Hänesittikin aiheellisen

kysymyksen, onko standardi apu

vaihienosti ilmaistuna kipu taka-

puolessa. Ongelmaan on hänen mu-

kaansaratkaisunase,että yhtäkään

standardia ei noudateta orjallisesti,

vaanniitä räätälöidään omaan

käyttötarkoitukseen sopivaksi. Toi-

seksi, kaikkien kehittämiseen osal-

listuvien tahojenonoltavatietoisia,

siitä mitä standardia seurataanja.

miksisitä muovataan.

 

Seuraavaksi Erik Saaman ker-

toi DUTO:sta. Se on lyhennelmä

hollanninkielisistä sanoista, jotka

vapaasti suomentaentarkoittavat

vaatimuksia,joilla taataan estee-

tön pääsyhallinnolliseentietoon.

Hollannissa pysyvästi säilytettävät

asiakirjatsiirretään vasta 20 vuo-

den päästä arkistoivalle instituuti]-

le. Saamanin mukaanarkistoinnin

kannalta tämä on huonoasia,jos

asiakirjojen (joko sähköistentai

paperisten)hallinta eiole ollut kun-

nossakokoniidenelinkaarenajan.

Hän myöstotesi,että arkistointitai

säilyttämineneisaa olla päämäärä,

vaanesteetön pääsytietoon. Tie-

donsijainnilla taijärjestelmällä ei

ole väliä, kunhan pääsyontaattu.

Ongelmaksihän näkiedelleen pa-

perimaailmansäännöillä toimivan

asiakirjahallinnan.

 

  

 

MoReg:n isä Jon Gardeesitteli

katsauksen ”lapsensa” nykyisestä

tilanteesta. Suurimpana haastee-

naJonkertoi olevan EU:n tulevan

tietosuojadirektiivin, jonka mukaan

henkilötietojasisältävien järjes-

telmien tulee pystyä pyynnöstä

etsimäänkaikkihenkilöönliittyvät

tiedot. Lisäksi kyseisen määräyk-

seenliittyy oikeus tulla unohdetuk-

si. Tätä Gardeesitti vertauskuvalla.

Suuriosalukijoistatietänee,että

selaimettarjoutuvat muistamaan

luottokorttitiedotniitä syötettäes-

sä. Tässä aukeavassavalikossa on

myösvaihtoehto ”ei koskaantällä

sivulla”. Kysymys kuuluukin:miten

selain voi muistaa, että korttia ei

saa muistaa,jos siitä ei saa tallen-

taa mitääntietoja? Gardetotesi,

että MoRegiintarvitaan jonkinlai-

nenidentiteetin hallintapalvelu.

  

André van der Meer SAS-instituu-

tista oli otsikoinut puheensa “Big

Dataa ei enää ole!”. Esitys pohjau-

tui pitkälti siihen, että todellinen

ongelmaon business datan louhin-

ta big datasta ja että prosessijohtoi-

sesta tiedostapitäisi siirtyä tietojoh-

toisiin prosesseihin. Tietomassoihin

liittyen hänesittikin aiheellisen

 

 

kysymyksen:suorittaakotiedoille

seulonta etukäteenvaitallentaa

kaikki mahdollinenja pyrkiä teke-

määnsyväluotaavaa analyysiä koko

massalle,jolloin asioiden suhteet,

seurauksetja syyt voisivattulla pa-

remminesiin?

Asiakirjat vaihtuvat

Virossa X-roadilla

DLMForuminvakiovierailijoihin

kuuluvaLiivi Karpistsenko Viron

talous- ja viestintäministeriöstä

kysyi puheessaan ”Missäasiakirjat

elävät?”. Hän kertoi, kuinka muu-

tos Virossa vuoden 2013 viimeiseltä

neljännekseltä vuoden 2014 viimei-

selle neljännekselleoli ollut huo-

mattava. Noinneljästä miljoonasta.

EDRMS-järjestelmienvälillä vaih-

detuista asiakirjoista päästiin noin

50 miljoonaan muidentietojärjes-

telmienvälillä vaihdettuun asia-

kirjaan. Osansatässä kehityksessä

onluonnollisesti X-Roadilla, mutta

suurempivaikutuson ollut muutos-

johtamisella ja kanssakäymiselläeri

osapuolten kanssa. Karpistsenko

totesi,että erinäisillä pakottavil-

la toimenpiteillä ei saadatuloksia

aikaiseksi. Muutosvastarinta on pie-

nintä, jos muutoksen kohteet ovat

olleet mukana muutoksentoteut-

tamisessa. Tähän huomautamme,

että muutosvastarinnan pienentä-

miseenvoiriittää jopa mielikuva

ttä mukanaolo onvaikuttanut

muutoksen lopputulokseen.

  

  

Elena Cortes Ruiz Espanjan koulu-

tus-, kulttuuri- ja urheiluministeri-

östä kertoi, kuinka taataan kansa-

laistenlaillinen pääsy julkiseen

köiseentietoon. Pyrkimyksenä on

saadakaikkihallintoonliittyvä tieto

sähköisenä yhdenportaalin kautta

saataville. Sen lisäksi,että hallin-

nollinentieto on oltava saatavilla,

isten tulee pä käsiksi

in koskevaanhallinnol-
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liseentietoon sekä Espanjan

kulttuuriperintöaineistoon.

Kaksiviimeistä sessiota esit-

telivät E-Ark -projektia niin

ylä- kuinalatasoiltakin. Tässä

käsitelläänyleisesti kyseisessä

projektissa meneillään olevia

asioita. E-Ark -projektin hal-

linto on siirtynyt Portsmouthin

yliopistosta Brightonin yli-

opistolle. Projekti on edennyt

muutenkinkaikin puolin hyvin

ja EU:nreview-prosessissa oli

saatu hyvä arvostelut. E-Arkin

projektipäällikön (Janet Delve)

mukaanerinomaista arviointia

ei voi saada kuinviimeisenä

toimintavuotena, muttahe olisi-

vat sen ansainneetjo nyt, koska

kaikkitehtävätontehtyajall

talous on kunnossa jne.Lis

puhettaoli myi Arkin paket-

tien yleismäärittelystä (common

specification), joista on tehty

Einsteinin mukaan yksinkertai-

sia ”everything should be made

imple as possible but not

simpler’, sel isi:

Arkiinliittyvistä pros

 

  

  

  

   

  

  

Myösrelaatiotietokantojen ar-

kistoinnista, siirtämisestä

pääsystä E-Arkissakehitetyillä

tai muokatuillatyökaluilla ker-

rottiin. Näissä työkaluissa avain-

asemassa ovat SIARD-formaatti.

sekä täysin avoimeenlähdekoo-

din perustuva Roda (Repository

of authenti

kistointiratkaisu. Päivän viimei-

sessä sessiossajatkettiin E-Ark

linjalla ja puhuttiin mm. EARK-

Web-alustan prototyypistä, joka

toteuttaa E-Arkin työprosessin

(workflow) aina SIP-paketista

arkistoon asti.

  

 

  

 

  

Haagin DLM-Forumin kaikki

itykset löytyvät http://goo.gl/

RLNWaElinkin takaa.
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