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ksi digiajan suurista muutosvoimista on mahdollisuusluoda nopeaja suora
yhteys muihin ihmisiin
ohi virallisten hierarkioidenja roolien. Sosiaalinen media on avannut
oveterilaisten ruohonjuuritason

kansalaisliikkeiden, kampanjoiden,

tapahtumien, avointenyhteisöjen ja
oppimisenalustojen rakentamiseen
jopa yhdessäyössä. Tieto virtaa
eteenpäinerilaisissa verkostoissa ja
niitä tukevissa sovelluksissa. Murros vaikuttaa perinteisteninstituutioiden, asiantuntijoidenjajohtajien
työhön. Päätä ei voi enää laittaa

pensaaseentai tarrautua vanhaan
valta-asemaanja toimintatapoihin.
Van Dijck (2015) rinnastaa inter-

netininfrastruktuurin syntymisen
sähkökaapeleidenja vesijohtojen
yleistymiseen. Vedenja sähkön
sijaanpaikasta toiseensiirtyykin
tieto. Erityisen nopeasti ihmiset
ovat löytäneetpalvelut, joidentuella
onhelppoa keskustella ystävien
kanssajajakaa vaikkapa perheen
lomakuvat omallelähipiirille. Mutta

| samalla jaettusisältö leviää

usein

laajemmalle yleisölle kuin sen

jakaja oli ajatellut — eikä käyttäjällä
välttämättä ole mitäänkäsitystäsiitä,
mihin hänentietojaan hyödynnetään.
Clarkin (2015) mukaansosiaalinen
media onkintoteuttanut sen, mis-

tä Stasi eli Saksan demokraattisen
tasavallan DDR:nturvallisuuselin
olisi voinut vain unelmoida: ihmiset

luovuttavat itsestään tietoatäysin
vapaaehtoisesti.

Sosiaalinen media onkattavaja
kokoajan kasvava kokoelmaihmis-

ten mielipiteitä, analysoitua tietoa,
arkipäiväisiä tilannekuvauksiaja

tunneilmauksia, mutta myösvaikuttamisyrityksiä
sekätietoisia että
tiedostamattomia(kts. Jantunen,

2015). Jos tätä aineistoakäsitellään

massana,onsillä kiistatta sellaista ar-

voa, jota yksittäisistä postauksista ja

päivityksistä ei hahmota.Sosiaalisen

median hyödyntämineneri tieteenalojentarkoituksiinonkinyleistynyt.
Erinomainenesimerkkitällaisentietosisällön merkityksellisyydestä on
tutkimus, jossa twiittien perusteella
pystyttiin mallintamaaninfluenssan
leviämistäajallisesti nopeammin
kuinviranomaisetpystyivät omista
virallisista kanavistaan saamaan
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selville (Paul etal., 2014). Aineistot

voivat tarjota aarreaitan myös ihmisten käyttäytymismallien tunnistamiseenja siten vaikkapa ongelmien
ennaltaehkäisyyn. Yritykset käyttävät
sosiaalisen median dataariskienhallinnassa jo nyt — olisitko itse valmis
myöntämäänlainaaihmiselle, joka
jakaa somessaanpelikasinoihinliittyvääsisältöä?
Arvailematta jälkikäteen, kuinka
Stasiolisi sosiaalisen mediantietomassaa hyödyntänyt,olisi koneisto
ollut todennäköisesti kiinnostunut
siitä, miten aineisto arkistoidaanja
ketkäaineistoonpääsevä
ksi.
Muistammekomeolla kiinnostuneita
sosiaalisen median muodostaman
aineistonsäilymisestä? Osaammeko nähdä omanaikammetuotokset
tulevaisuudenhistoriantutkijoiden
silmin?
Arkistokokoelmiin suhtaudutaantällä hetkellähyvinasiakirjalähtöisesti.
Jos keskitymme yksinomaanasiakirjojen — vaikkakin sähköisten— säilyttämiseen, rakentuu ajastamme kovin
hallintokulttuurikeskeinen kuva.
Löytävätkö myöhemmät sukupolvet
tällä tavointietoasiitä, miten ihmiset

elivät, mitä ajattelivat, miten käyttiväraikaansaja mitenpitivät yhteyttä
toisiinsa. Asiakirjat edustavat luotettavaja todistusvoimaistaasiakirjallista kulttuuriperintöä,
muua
historiantutkimuksessaniidenanti
onrajallinen.

Moninaisuuttaarkistointiin
Väitämmekin, että kansallista kult-

tuuriperintöä vulisi lähestyä nykyistä
huomattavastilaajemmin. Arkistonhallinta ei kohdistu vainasiaki
hin,vaanpitkäaikaisestisäilytett

vienaineistojenvalintaan, järjestä-

miseen, kuvailuunja säilyttämiseen

liittyväksi toiminnaksi (Henttonen,

2015). Meidän on pohdittava moni-

muotoisentiedon merkitystä perinteisenasiakirjallisen tiedonrinnalla
-osanayhteistä kulttuuriperintöä.
Samalla on laajennettava arkistoalan
ammattilaisten asiantuntemusta.

Uudenlaisetaineistot pakottavat
havaitsemaan, millaisessatietoympäristössä tiedonhallinnan ammattilaisiksi luokiteltavat arkistoalan osaajat

toimivat.

Sosiaalisen medianarkistoinnissa on
laajempia haasteita k:
i
toalalla ontähänasti nähty. Nämä
liittyvät tekniikkaan, osaamiseen,

lainsäädäntöön
ja aineistoon itseenYhdessi
i
toinnintarpeisiin; mitäarkistoidaan,
kunarkistoidaansosiaalista mediaa,
ja kuinka arkistoitava kohderajataan.

Kuinkaarkistoidavuorovaikutusta?
Otsikkotiivistää edellä mainitun

problematiikan kolmeensanaan. Lisäksisosiaalisen median luonteeseen
kuuluu muutos. Palvelut kehittyvätja
käyttöehdot muuttuvat. Myös ihmistentapa käyttää sosiaalista mediaa
muuttuukaikenaikaa. Digitaali Ssa muodossaolevan tiedon määrä
te ”tiedonhallinta”
tuntuuylipäätään istuvan huonosti
sosiaalisen mediankaltaiseenaineistoon. Arkistointikuitenkinvaatii,
n aineistoon kohdis-

tetaantoimenpiteitä,joilla aineistoa
voidaanhallita.

Asiakirjahallintaan kuuluvat oleellisena osana sähköisenasiakirjan
metatiedot, jotka kuvailevat aineis-

toa. Metatiedoilla on merkittävärooli
sosiaalisen mediankinarkistoinnissa.

Esimerkiksi Twitterissä metatietoja ovat muun muassapäivämäärä,
kellonaika, käyttäjätili, maininnat

muista käyttäjistä sekä lyhytosoitteet.
Näidentietojen avulla voidaanosoittaa aineiston autenttisuus.

Pelkästään Facebookiinon integroitunut kymmeniä miljoonia ulkopuolisia sovelluksia ja verkkosivuja.
Sosiaalisesta mediasta muodostuva
arkistoitava kohde on pikemminkin
laaja tietokokonaisuuskuinyksittäinenpäivitys. Säilyttämällä tietyn
postauksentai kuvan säilytämme
vain ikään kuin teoksen nimenja
ehkä myös takakanteenkirjatun

juonen, muttaitsesisältö jää puut-

tumaan.

Sosiaalisen medianaineistoissa
olemmeyhtälailla kiinnostuneita
syntykontekstista — esimerkiksi
siitä, ketkäsisällön luovat — mutta
muutoinaineistonsynty onvarsin
hallitsematonta. Twiitti, Facebookpäivitys tai blogikirjoitus on sosiaalinen:sitä voidaan kommentoida,
siihenvoidaanliittää linkkejä.|
vitystä saatetaan muokatatai
tus voidaanpoistaa. Aktiiviaikana,

jolloin aineistoa verkossa muodoswu,aineisto elää jokseenkin omaa
elämäänsäpalveluntarjoajan toimintakentällä. Palveluntarjoaja käyttääja
hyödyntää dataa haluamallaantavalla
ja voi vaikkapa myydäsitä eteenpäin.
Tänä aikanaaineisto kiinnostaa
kyseisenpalvelun muitakäyttäjiä
mutta myöskaupallisia toimijoita tai
viranomaisia. Entä milloinaineisto
muuttuu passiiviseksi? Onvaikea
määritellä, milloin sosiaalisen medianaineistonosalta.
n elinkaaressa todelliseen ”passiiviaikaan”.

Historiantutkijat toivovat tutkimuslähteidensä kuvastavan menneisyyttä
tutkimuksensa kannalta mahdollisimmanluotettavasti. Onkinpaikallaan muistaa, eutei kukaansosiaalista.
mediaaaktiivisesti käyttävä henkilö
saa eteensäsisältöä ”sellaisenaan”.
Elämmekaikkierilaisissa kuplissa.
Uutisvirrat onprofiloitu, näkymien
taakse piiloutuu oma ekonomiansa
linkitysten ja tykkäystenkauttajne.
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Kaavio kokoaa muistili ansosiaalisen medianarkistointiin.

Verkko-osoitteisiin saadaan ujutettuaanalytiikkaaja älyä.

Sosiaalisen medianarkistoinnin erityiskysymyksiä

Vaikka tämänlogiikantaustalla on
kaupallisia yrityksiä ja tavoitteita,
sitä voidaanajatella hyödynnettävän
yös muihintarkoituksiin. Tietojen
analysoinnista voiolla hyötyä arkistoinnissaja arkistoitavan kohteen

Sosiaalisen median osalta merkittävä
rajoite on käyttöehdoissa yleensä
oleva rajaus, jonka mukaan avointenrajapintojen (API) avulla talteen

mmeyksittäisinä asiantuntijoina
määrittelemään mikäonsäilyttämisenarvoista, annammeverkostojenja
analytiikan tehdä työtä puolestamme
ja tarjota apuvälineitä päätöksenteon
tueksi.

otettuatietoa ci saa siirtää, jakaa tai

tallettaa esimerkiksipilvipalveluihin.
Aivannäin yksinkertainentuo linjaus ei kuitenkaanole. Esimerkiksi
julkiset tahot, kutenIso-Britannian

valtionvirastottallettavat Twitter- ja
YouTube -aineistonsa UKCWAarkistoon, ja itsearkistotoiminnolla
myös suomalaiset organisaatiot
voisivat arkistoida omat julkaisunsa.
Yksityishenkilöille tämäolisi selkeästi yksinkertaisin tapa.

Entä kysymyssiitä, voidaanko sosiaalista mediaa arkistoida ilman käyt-

täjien nimenomaista suostumusta?

Sosiaalisen medianarkistopalvelujen
kehittämisessä on otettava huomioon
ihmistentietoinenvalinta toimiaja
näkyä verkossa,ja toisaalta EU:n
tietosuoja-asetuksen mukainen
oikeustulla unohdetuksi- oli digijälkemme kuinka vahva tahansa. Yksityisyyttä kunnioittava viesti on antaa

mahdollisuusjättäytyä halutessaan
kokoelmienulkopuolelle. Henkilökohtaisen arkiston muodostaminen
käyttäjän itsensä määrittelemistä
kohteista voidaannähdäeettisesti
kestävimpänä ratkaisuna.

Yhteenvetonavoidaantodeta, että
sosiaalisen median aineistontal-

tointitavat eivät kansainvälisen utkimuskirjallisuuden perusteclla ole
kovinkaanvakiinumeit:
iaalisen
medianarkistointi ei ole vain yksitn tekstin, kuvantai postauksen

säilyttämistä, vaan vuorovaikutuksen

teena olevia tietojen käyttötilanteita
tai kunniidenlainsäädännölliset
tulkinnat ovatepäselviä. Sosiaalisen medianarkistointi kytkettynä
MyData-ajatteluunja Kansalaisar-

kistontyyppistenhenkilökohtaisen

tiedonsäilytyspalvelujen kehiuämiseen hyödyttäisi laajalti yksityi jä

kansalaisia, yrityksiä, viranomaisia
ja eri alojen tutkimustoimintaa.

talteenottoa. Aineistoa tallennettäessa muodostuu myös metatietoa
tallennuspit
a. Alankirjalli-
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amk-opinnäytetyöhönSosiaali-

ammattilaisilta apua nimenomaan

koulu.

suudesta on nähtävissä,
että tutkijat toivovat arkisto- ja kirjastoalan

dokumentoinnin standardisoinnin
eteenpäin viemiseen. Kunaineisto

ci ole alunperinkäänluonteeltaan
pysyvää, vaan sentarkoitus on muutva ja välittyä vaihtelevalle määrälle.
yleisöä, myös ajatus metadatan muuttumattomuudestaja staattisuudesta
onsaanut haastajia. Joidenkin tutkijoiden mukaan metadata saatetaan
tlevaisuudes:
yä tieteellisen
kommunikoinninvälineenä eikä
pysyvänä lopputulemana (Kinderurlanda & Weller, 2015).

Lopuksionvielä nostettavaesiin
osaamishaasteetja koulutustarpeet.
Nykyisenkaltaisen verkkoympärit
töninfrastruktuurin ymmärtäminen
edesauttaisi arkistoalantoimijoita
hahmottamaan, millainen ympäristö
sosiaalinen media onja toisaalta nä-

emääntämän ympäristön arvon kokonaisuutena. Arkistoammattilaisilla

nen media arkistolähteenä (2017),
Kaakkois-Suomen ammattikorkea-
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