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ällä kertaa DLM:njäsenkoko-
uksentilalla oli kerran kol-
messa vuodessa järjestettävä
Triennial konferenssi, jonka

pitopaikkana oli Brighton. Matka
alkoi ”hyvin” lennonollessa jo lähti-

i melkein kolme tuntia myöhässä
Ranskassaolleenlennonjohtajien
lakonvuoksi. Allekirjoittaneella oli
matkatovereina kollega Mikko Lam-
pija Noora Talsi. Xamkin edustajis
tolla oli konferenssissa kaksi paperia
esitettävänä, mutta siitäkin huolimat-
ta ohjelmavaikutti kiinnostavalta. Lu-
vassa oli muun muassa
tietokantojen arkistointia, lohkoket-
jutekniikkaanperustuvaa säilyttämis-
tä sekä E-ark-projektin mahdolliset
jatkokuulumiset.

  

  

  

   

Uusi puheenjohtaja, Tanskan kan-
sallisarkiston /an Dalsten Sorensen,
avasi konlerenssinperinteis
tapaan kiitoksilla paikasta jajärjeste-
lyistä. Ti Pole, Brigh-
tonin yliopistonvarakansleri. Hän
kertoi yleisiä asioita yliopistosta,jos-
saonka nyli 22000 opiskeli-
jaa. Kampuksetsijaitsevat Brighto-
nissa, BastBoumessa ja Hastingsissa.
Viimeisenä hänkiitti professori Janer

Andersonia(aiemmin Delve) sekä

  

   

 

   

   

F-ark-projektia ja sen tuloksia koko
Euroopan mittakaavassa.

Tietokantojen arkistointi

Seuraavaksi Xamkindelegaatio
osallistui Keep Solutioninpitämään
tietokantojenarkistoimtityöpajaan —
tosin kahdella oli kahvitauosta eteen-
päintärkeämpää tekemistä. Allekir-
joittaneelle ci tullut yllätyksenä, evä
tietokantojenarkistointi perustui
Siard 2.0:aan. Niille lukijoille, jotka
eivät Siardia vieläkään tunne,kerrot-
takoon, että sc ontapa, jolla tieto-
Kanta voidaan muuttaa yleisluon-
toiseen muotoon,joka on helposti

ssä eri tictokantaohjelmien
. Tällä hetkellä Siard kee käy-
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olevia tietokantoji ti Siard
onzip-paketti, joka pitää sisällään
kansiorakenteen,jossa on otsikko-ja
sisältötiedot. Tämänvoi todentaa
helposti muuttamalla .siard päätteen
JÄp päättee! ja purkamalla raken-
teen. Siard (ormaatista on kehiueillä
myösuusiversio, mutta taaksepäin
yhteensopivuutta Siard 2.0 pakettien
kanssaci uskallettu luvata,

  

Varsinaisen konferenssiohjelman
aloitti Aira Bryant, Inlormation

Sguarcd Consulting Lud. Hän puhui
arkistoista ja tietojärvistä sekänii-
den mahdollisesta yhdistymisestä.
Puheenlähtökohtanaoli arkiston
ju varmuuskopioncro. Puheessa
sivuttiin myös monia muitaarkis
tWinnin kannalta tärkeitä asioita
kutenverkkolevyillä olevaa raakada-

  

  

 

taa, vanhojenarkistojärjestelmien
tekohengittämistä sekä johtoportaan
kehnoa ymmärrystä arkistoinnis-
ta. Johtoporitaan mukaan yli 80%
käyttäjistä luulee, ettäarkistointia
tehdäänlains nön1 pakon takia.

 

  

    

ja saattaa käyttöön
yutää tulevaisuuden
ja edesauttaa muun

tunnistamaan uusia poenti-
aalisia asiakasryhmiä.

  

Seuraavan monotonisenlukuesityk-
sen ainoa järkevä asia oli toteamus,

enä tarvittaisiin yleisesti hyväksytyt
metatieto-ja siirtoformaatit, jotka
mahdollistaisivat ERMS (Electronic
Records Management System) jär-
jestelmien saumattoman yhteentoi-
mivuudenja tietojenhelponsiirret-
tävyyden. Käsiuääkseni tämähän on
juuri se asia, johon Morcg ontähdän-
nyt syntymästäänasti.

 

 

 

 

 

Palvelutja sääntelyVirossa

Tuttavamme LiiviKurpistsenko
Virontalous- ja viestintäministeri-
östä kertoi palveluis E
Virossa. Suuri osa hallinnollisesta
tiedosta siirtyy sähköisenä X-roadin
kauua ja tä
kee tietonaeikä siisdokumenueina.
Viron kansalaisten sähköinen ID toi-
mii jokai Peräti
99%palveluista on sähköisiäja viro-
laiset luottavat niihin. Mielenkiintoi-
senayksityiskohtana mainittakoon,
entä Virossa ei ole tarpeentarjota
palvelua paperilla vaan kansalaisilta
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   , myös Xamkilla, tulostamme,
allekirjoitammeja skannaamme,jotta
dokumentti on varmasti ”virallinen”.
Sivuhuomautuksena voinee todeta,

One aikansa opeteltuaanpystyy
väärentämäänhenkilön kuin henki-
lönallekirjoituksensiten, euci edes
henkilöitse tunnista eroa.

 

Virossa uusimman voimaanulleen
lain Principles for Managing S
vices and Governing Inlormatior
03/06/2017 avulla mennään vielä-
kinlähemmäsdigitaalista yhteiskun-
vaa seuraavien ohjenuorienavulla:

     
  

 

1. Käyttäjät edellä: palvelut
ja tiedot sen mukaan, mitä jä

tarvitsevat.

 

2. Kertatallennus:j
mät keskustelevat keskenään ja hake-
vat tarvittavat tiedotsieltä, missä ne
ovat. Päällekkäisiä tietoja vältetään
viimeiseenasti.

 

  

3. MyData-tyyppinen käyt-
töoikeuksien hallinta/kontrolli,

 

niitä on mihinkin
tarkoitukseen käyttänyt.

 

Standardeista

   

 

andardeista sekä niiden
voimasta sääntelyssäja vaikutta-
misessa. Todettiin muun muassa
standardeilla haettavan yhteensopi-
vuutta, mutta kysyttiin minkä kanssi
Yluenä esimerkkinäA/znShipman
(Group5 Training Limited) nosti
esiin ISO/IEC 27018:2014stan-

merkiksipilvipalvelun
ä noudatta-

seistä standardia, tulee sen
oimesti kertoa, missäpilvi

ysisesti sijaitsee. Lisäksi palvelun-
tarjoajan oninformoitava käyttäjiään,
s pilven paikka muuttuu. Moniko

näinoikeasti tekee?

 

   

 

   

  

   

Toisena esimerkkinä Shipman
mainitsi ISO standardityleisesti.
Jos jollakin standardilla on vain
ISO merkintä, sc voi tarkoittaa, että
kys maassatai koko EU:ssa
eipidetä siitä. Sensijaan BS (British
Standard) EN (European Norm) ISO
merkinnöillä varustettu standardi on
oikeasti hyväksytty maailmanlaajui-
sesti, Suomentapauksessa merkintä

luonnollisesti on SES-EN-ISO.

  

Vahingollinen sähköinen
arkisto

Torstain aloiui DavidAnderson ker-
tomalla päivän ohjelmasta. Esitykset
videoitiin ainakin tämän konlerens-
sin ajan, mutta Andersontoivoi

vastaavaa myös tulevaisuudessa, mu-

kaanlukienjäsenkokoukset.Lisäksi
pyritään mahdollistamaanpaperien
julkaiseminenlehdessä, jossa David
itse toimii päätoimittajana. Näillä toi-
milla halutaanlisätä DLM-forumin
kiinnostavuutta saavutettavuutta.
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John Sheridan UK:n kansallisarkis-
tosta puhui keynote-puheenvuo-

 

arkiston luomisestaja ylläpitämi-
Lähtökohtana puheessaolivat

monet ohjeet jopa sadan vuoden
takaa: ohjeet siitä kuinka arkistointia
pitäisi tehdä ja kuinka nämä paperi-
maailman toimintamallit ovat luoneet

sähköiseenarkistointiin.
n seulonta, kuvailu. säilytys,
innöt eivät vain toimi ny-

yisten sähköistenarkistojen kanssa.
Jonkin vanhan ohjeistuksen mukaan

esimerkiksi sotkuisen verkkolevyn
siistiminenarkistointia varten muut-
taisi alkuperäistä tietoa ja olisi täten
arkistoinukäsityksenvastaista.

 

  

 

  

    

 

  

    
   

 

Kaikkiverkkolevyjä penkoneet
tietävät, että kaikkea niillä makaavaa
rojua ci todellakaanvoi tunkea pitk
aikaissäilytykseen. Toiseksi suureksi
ongelmaksi John tote tiedontuot-
tajien Ää tietoa edes
niin kauan,että sen voisi luovuttaa.
arkistoon. Säilyttäminen kun harvoin
kuuluutiedontuottajan substanssi-
osaamiseen. Tähän ratkaisunavoisi.
olla sähköisen kopion ottaminen
arkistoonheti kunasiakirja/doku-
mentti yms. onniin sanotussa lopul-
lisessa tilassaan.

  

 

   

Lohkoketjuista

  

Seuraavassa kokonaisuudessa ki
teltiin elinkaarenhallintaa seki
köistä säilyttämistä hyödyntäen loh-
kokerjutekiikkaa. Lohkoketjutek-

    

  

köiseensäilynämiseenliitty
ta, joka on useassa Euroopan maassa
teknologianeuuraali. Lakisiis mi

imukset, muua ci mediaa.
Pelkästääntällä perusteella lohkoket-
jukin onvarteenoteuava vaihtoehto,

jo esimerkiksi sentarjoamanturval-
lisuudenja autenttisuudenvuoksi.
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Hansen m 1 Lotesi, ettei kannata
vaatia lainsäätäjiä muuttamaan|
uudenteknologian takia, vaanpyrkiä
käyttämäänteknologiaa siten, ettei
lakia tarvitse muuttaa.

 

AIT:n RossKingin mukaanloh-
koketjutarjoaa erinomaisenpro-
venienssin ja pysyvyyden, muua

sten lohkoketjujen tapaukses-
i turhanpieneksi.

totesi, että lohkoket-
s ä olla

na. Jokin firma voi esimerkiksi

väittää omaa yksityisen lohkoket-
juntarjoamaatuotettaan super-
wrvalliseksi, muuta Ross kehoitti
kysymään, mitenasian voi todentaa,
jollei ratkaisua ole testaitu maailman
miuakaavassa.

 

  
  

  

 

 

  

Tuttavamme AzldarAssväitti ole-
vansa hermostunut, koska hän puhui

i kertaa moneenvuoteen
in muusta kuin 13-arkista ja

toisekseen, koskaei olelohkoketju-
ammattilainen. Kuldarkertoi, että
Virossa on kokeiltu lohkoketjuja jo
kolmisen vuotta. E-health puolella
kansallinen IT-turvamääräys vaatii
hash-ketjuja tiedon eheyden takaa-
miseen. Tässä on käytetty lohkoket-
juja, muua ongelmaksi muodostuu
noin 40 000 uutta dokumenttia ja
noinmiljoona uutta tapahtumaan
päivässä, jotka kaikki pitää todentaa.
Kunyhden lohkokeijun laskenta voi
viedä pahimmillaan tunteja, on skaa-
lautuvuusongelmavalmis.

   
  

  

 

  Virossa ongelmaonratkaistulas
malla hashejä hasheistä ja tekemällä
lohkoketjuvarmennuksetvainylim-

 

  dynnetäänvaltiojohdonylläpitämi
lohkokeijunodeverkostoa ja simp-
peliä APla, jonka i

kaikille virallisille toimijoille ilmaista.
Lopuksi Kuldartotesi luottamuksen
olevan muuuuvakäsite: ensinoli
allekirjoitus, siuen hash, siten digi-

   

 

taalinen allekirjoitus, nyt lohkoketju
ja tulevaisuudessaluultavastijotain
uutta ja parempaa, Arkistoinnissa IP-
paketeissa voisi lohkoketjulla korva-
ta normaalin hashintai digitaalisen
allekirjoituksen.

 

Samaaasiaa käsitteli Zagrebin
yliopiston Hreoje.Stancicin puhe,
jokapohjautui interPAREStrust
hankkeessa tehtävääntutkimukseen
digitaalisen allekirjoituksentallen-
tamisesta. Ongelma digitaalisten
allekirjoitusten kanssa on voimassa-
oloaika, jokayleisesti onvain yhdestä
kahteenvuotta. Toinen ongelma on
eri käytännötja teknologiat
allekirjoituksessa. IEhdoteuu ratkai-
su ontallentaa digitaalisen allekirjoi-
uiksenvalidointitieto lohkoketjuun
allekirjoitusvaiheessa, jolloinitse
allekirjoitusta ei enäätarvittaisi. Lo-
puksi Stancic ehdotti, että luottavat
toimijat (luc: arkistot)perustaisivat
luouoketjun nodeineen, jotka var-
mentaisivattoisiaan.

 

  

  

   

  

Esitysten jälkeenoli vuorossa lohko-
kerjupaneeli, Muita järkeviä kysy-
myksiäci allekirjoiuaneen mielestä
esiintynyt kuin ”kuinka oikeus tulla
unohdetuksi toteutuu lohkokeiju-
tekniikkaa hyödynnettäessä”. Kuldar
totesi yksiseliueisesti, etä sellaista
materiaalia, jossa voi tulla vastaan
oikeustulla unohdetuksi,ci laiteta
lohkoketjuun. Lohkokeijutekniik-
kaa tuntemauomille mainittakoon,
että kerjua muutettaessa kohdasta X,
kaikki tuon kohdanjälkeisetpisteet
muuttuvatepätosiksi, ellei niitä kaik-
kia lasketa uudelleen. Käytännössä
tämä ketjujen uudelleenlaskenta on
kuitenkin mahdotonta.

   

Sähköpostien arkistointia

Päivänviimeinensessiooli otsikoitu
uusiksi lihestymistavoiksi tiedon-
hallintaan. Sisältö koostui kuitenkin
vanhoista perusongelmista: tärkeää

  



  tietoa useissa eri järjesteln
muutosvastarinta työnteki
keskuudessa,Ija business eivät
keskustele, suurempi tietom

suuremmattietovuodot,tiedonarvo
ei ole vakio, automaattisen luokit-

telun ongelmat jne. Tartunnäistä
tarkemminautomaattiseenluokit-
teluun,josta/amesLappin keri.
Hänesitteli kehiuämäänsä algo-
ritmia,jolla tärkeäksi luokiteltavat
sähköpostit saataisiin suoraanasian-
hallintajärjestelmään. Lähtötilan-
teessa hänen konsultoimansa firman
myyntihenkilöstönoli itse lis
liiketoimintaanliittyvät sähköpostit
asianhallintajärjestelmään.

  

  

  

Alkutilanteessatyönte] jät lähettivät
keskimäärin 33 sähköpostia päi-

  

asianhallimajärjestelmiään. Tilanne-
kartoituksenaikana työmekijöiden
piti sähköpostin lähetenyäänvastata
kysymykseen,oliko kyseessä liike-
toimintaanliittyvä sähköposti vai
ci. Keskimäärin 22 viestiäp

   

 

tehtävä.

Lappinkertoi algoritminsa tarkkuu-
denolevan 99,9 %henkilökohtais-
ten sähköpostien seulonnassi
sinesshenkilöiden miele:
loistava saavutus, mutta riskienhul-
lintahenkilöstö näkiasiantoisin: 200
työntekij
> 6 henki
päivässäpäätyisi asianhallintajärjes-
telmään -> yli 1500 henkilökohtaista

  
  

   

  

 

  

 

hallintajärjestelmään.

 

 Seuraavaksi puhekäänyyipoliittisesti
arkoihin sähköposteihinjasitten
mielipiteitä sisältäviin sähköpostei-
hin. Kokocase oli todennäköisesti
fiktiivinen, muua se kertooerittäin
hyvin näkökulmienerot. Jos on
pienikin mahdollisuus virheeseen,
mitään ci tapahdu, koskapel
mahdolli: nktioita. Tästä ajat-
telutavasta pitäisi päästä eroontai
junnaammekaikkipaikoillaan.

 

 

 

  

 

  

 

 

  

Xamk:nesitykset

Viimeinen mainitsemisenarvoinen
puheenvuoro ennen Xamkkilaisten
esityksiä oli E-arkin jälkimainingit
ja tulevaisuudennäkymät. Puhuj
olivat vanhoja tuttuja E-arkin par
hääränneitä henkilöitä. E-ark ci ole
kuulemamme mukaanprojekti, joka
loppuessaan katoaa, vaan monet
P-arkin aikana kehitetyt toiminnot
ja palvelut ovat jääneet käyttöönja
tuottaneet monia taloudellisia ja
käytännöllisiä hyötyjä. T' kaluja
kuitenkin tuleeja men;
onkinensiarvoisentärke
yhteensopivuustyökalujenvälil
Tämän yhteensopivuuden pohja-
na ovat määritelmät ja standardit.
E-arkissakehitettyjä määritelmiäja
standardeja onkinasetettuvaalimaan
DAS(Digital Archiving Standards)
board. Rahoituksenjatkosta on neu-
voteltu muun muassa CET building:
blocks ohjelman kanssa(tarkemmin
sanouuna CEFdigital ohjelma).
Näillä näkymin sähköinenarkistointi
päässee mukaan 01/2018 alkavalle
toimintakaudelle, mutta täyttä var-
muuttatästä eivielä ole.

 

   

 

   

 

  

 

  

  

 

 

Xamkin delegaatillaoli.
konferenssi sy
Ensin kansalaisarkiston
ideologisesta näkökulmastaja
MyData-periaatteesta kertoivat
Talsi &Lampi. Tämänjälkeen
allekirjoittanut kertoi hieman
tarkemmin teknisestä taustasta

Ää muutamista toiminnoista,joita
kansalaisarkistoononjointegroitu
tai tullaanintegroimaan. Näistä
mainittakoonPailissa aiemminkin
esitelty sähköpostikonversio,

automaattinen PDF-tiedostojen
pilkonta sekä automaattinen OC-
tunnistus s
jossakyseistä tekstitietoa ci ole.

   

   
  

Loppukaneeutina totean,että niinkin
”pieni” tutkimuslaitos kuin CERN

tää asianhallintajärjesielmä-
nään Alfresconilmaista community
editionia. Eli aina ei siis ole tarpeen
maksaa kaupallisista tuotteista vaan
ilmaisellakinpärjää, jos on itsellään
kykyäja tahtoa muokata toiminnalli-
suuksia sopivaksi.

SeuraavaDLMForum

  

 

 

   

 

  

   

$ järjestetään loppuk.
2018 Virossa. Viimeistään
sinnekail
mukaan, koska er
matkakustannuksiakaanpitää
esteenä.

 


