TAPAHTUMAT

Yksityisyys, henkilötiedot,
oikeudet ja kokemukset
Digitalian kesäkoulustalaaja tietopaketti digitaalisesta tiedosta
Miia Kosonen
TKI-asiantuntija

Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu,
Digitalia

igitaalisen tiedonhallinnan
tutkimus-ja kehittämiskeskusDigitaliatoteutti
elokuussakaksipäiväisen
digitaalisen tiedon kesäkoulun.
Tapahtumajärjestettiin 16.-17.8.
Helsingin yliopiston Minerva-torilla.
Osallistujia oli ensimmäisenä päivänä 67ja toisena 52.
Nyttoista kertaa järjestetyneli toisin sanoenjo perinteisen kesäkoulun avasidigitaalisen taloudentutkimusjohtaja Noora Talsi KaakkoisSuomen ammattikorkeakoulusta.
Digitaalisten aineistojen hallintaan,
saatavuuden parantamiseen ja
aineistojen arkistointiinliittyvät
kysymykset ovatyhteisiä useille eri
tieteenaloille ja vaativat sen mukaisen lähestymistavan. Digitaalisen
tiedon kesäkoululleolitilausta,sillä

sen kaltaista konseptia ei ole Suomessa aiemminollut, joten Digitalia
toteutti sen.

Yksityisyyden tematiikka
Yliopistotutkija Pekka Henttonen
Tampereenyliopistosta käsitteli yksityisyyden tematiikkaa. Unohtaminenoli vuosisatojen ajan yhteisöjen

ja yhteiskuntien vallitseva normi.

Tänäpi

i

mei,

lki.

Henttonen ruoti puheenvuorossaan
taustaoletuksia kutensitä, että valtiota pidetään uhkanayksilön yksityisyydelle. Tällä hetkellä yritykset
ovatkuitenkinniitä, jotka kerä
meistä tietoa ja myyvätsitä edelleen. Toinen oletus on selkeä erottelu yksityisenjajulkisentilan välillä.
Verkkojen, valvontakameroiden
ja älylaitteiden aikakaudella mikä
tahansatila on ”potentiaalisestijulkinen”. Tarvitaan siis Helen Nissenbauminperäänkuuluttamaakäsitettä privacy on public: yksilö tarvitsee
ainakintietyn verran suojelua myös
julkisessatilassa.

Entäyksityisyys asiakirjahallinnan
näkökulmasta? Henttonenkertoi
erilaisista yksityisyyden suojaamisentavoista, joita ovat käyttötarkoitukseen sitominen,tietojen itsehallinta, hävittäminen, anonymisointi
ja suojattu arkistointi.
Esimerkiksiitsehallintaan — yksilö antaaluvantietojen käyttöön
tai päättää niiden hävittämisestä
— liittyy monia haasteita. Arviointi

on vaikeaa. Joudutaan myös kysymään, millaisissatilanteissa yksi-

löllä on oikeus sulkea itsensä pois
kollektiivisesta muistista tai Googlen hakutuloksista. Periaatteena
tällainen ”puhtaalta pöydältä aloittaminen” soveltuu huonosti muistiorganisaatioiden toimintaan.

Edellisen kesäkoulun tapaan
käsiteltiinmyös anonymisoinnin
ongelmia arkistoille. Kun tarpeeksi anonymisoidaan,tiedostaei jää
mitäänjäljelle.
Kiinnostavin tapa on Henttosen
mukaansuojattu arkistointi. Aineis-

toa säilytetään käyttörajoituksilla
suojattuna, kunnessitä voidaan
hyödyntää rikkomatta yksityisyyttä.
Arkistoille tämä on samalla keino saadaautenttista, luotettavaa
tietoa. Kysymys kuuluukin, missä määrinyhteiskunta on valmis
kunnioittamaan arkistoja paikkana,
jotka kunnioittavatyksityisyyttä.

Säilyttää vai arkistoida?
Henttonen peräänkuulutti huomion
siirtämistä arkaluontoistentietojen
tunnistamisesta niiden senhetkisten
käyttömahdollisuuksienarviointiin
sekä arkistojen tarpeiden huomioimista lainsäädännössä. Jälkimmäisessäeiolla kovin hyvällätolalla,
kuten Itä-Suomenyliopistonjulkisoikeuden professori Tori Voutilainen odotetussa tietosuojapuheenvuorossaan muistutti: ”Säilyttää vai
arkistoida — siinä kysymys”.
Säilyttäminentulee kyseeseenalkuperäisessäkäyttötarkoituksessa.
Käsittelyn edellytyksiä ovat yksiselitteinen suostumus, rekisterinpitäjän lakisääteiset velvoitteet, rekisteröidyn elintärkeäetu, yleistä etua
koskevantehtävän suorittaminen
tai rekisterinpi

Viron Kansallisarkiston Tarvo Kärberg(vas.) ja Digitalian Anssi Jääskeläinenetualalla, taustalla muita osanottajia.
sen vallan säilyttäminen, sopimuksen valmistelu tai täytäntöönpano.
Entäarkistointi? Eri laeissa arkisto
tarkoittaaeriasioita ja tämä kysymyson meillä jätetty jo kauansitten
levälleen, korosti Voutilainen. Hen-

kilötietolaissa arkiston käsitteellä
viitataan nykyiseen Kansallisarkistoon, samoin julkisuuslaissa. Arkistolaissa taasarkistolla tarkoitetaan
arkistotilaa, Kansallisarkistoatai
muuta arkistoasiten kuin Kansallisarkisto määrää,ulkoasiainhallintoa.

sekä yksityisarkistoja.

Henkilötietojen käsittelyn osalta
tärkeä sääntelykohde onhenkilörekisterien säilytysaika. Tätä koskevan sääntelyn tuleeolla kattavaa
ja yksityiskohtaista, Voutilainen
muistutti. Säilytysajat määräytyvät
lain, asetuksentai arkistolaitoksen määräyksen perusteellatai
arkistonmuodostussuunnitelmassa
olevan määräyksen perusteella. Pysyväissäilytys ei ole henkilötietojen
suojan mukaista,elleisiihenole tie-
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tojärjestelmän luonteeseentai tarkoitukseenliittyvää perustetta. Sekä
Henttonenettä Voutilainen sivusivat tahoillaan samaa esimerkkiä
puolustusvoimien koeaineistojen
säilyttämisestä. Tässä tapauksessa
pysyvälle säilytykselle oli lainmukainen peruste (KHO 2017:34), koskaaineistot ovat tutkimuksellisesti
arvokkaita. Asevelvollisuuslaissa
on säännös, joka koskeetietojen
poistamista asevelvollisuusrekiste-

ristä. Lisäksitietoihin sisältyi myös
arkaluontoisiatietoja. Näillä ei ollut
tässä tapauksessa merkitystä.
Uusitietosuoja-asetus säätää henkilötietojen säilytyksestä ja arkistoinnista seuraavaa:

+ tietojen oltavariittäviä ja olennaisiaja niiden on rajoituttava.
siihen, mikäonvälttämätöntä käsittelyn kannalta
edellytetäänerityisesti, että säily-

tysaika on mahdollisimmanlyhyt
+ käsitellään henkilötietoja vain,

jos käsittelyn tarkoitusta ei voida

kohtuullisesti toteuttaa muilla
tavoin

+ rekisterinpit
määräajat henkilötietojen poistoa
tai säilytyksen määräaikaistarkastelua varten, jotta varmistetaan,ettei säilytetä pidempään
kuin ontarpeen.

Rekisteröityjä on lisäksi informoitava henkilötietojen säilytysajoista.
Edesmenneethenkilöt pois lukien

asetusta sovelletaan myös, jos henkilötietoja käsitellään arkistointitarkoituksiin.

Tekijänoikeusuudistus
Kansalliskirjaston lakimies Pekka
Heikkinen pohjusti teemasta ”Missä
mennäänEU:n tekijänoikeusuudistuksessa”. Esitys onjulkistettu syksyllä 2016. Lopullisesta kannasta
äänestetään syksyllä ja parlamentin
käsittelyyn esitys meneeoletettavasti lokakuussa. Virolla puheenjohtajamaana on merkittävärooli
uudistuksen eteenpäin viemisessä.

Tekijänoikeudesta ehdotetaan nyt
ensikertaa säädettäväksi asetuksen
tasolla. Suomentekijänoikeus on jo
nyt varsin salliva verrattuna muihin
EU-maihin,joten kulttuuriperinnön
suojeluun esitys ei juuri tuo uutta.
Jo nyt on oikeusdigitoidasisäisiin
tarkoituksiin ja valmistaa kappaleita säilyttämistarkoituksessa.
Heikkisen mukaantiedonlouhinta
on monessa mielessä onnistunein

osaesityksessä. Se yhdenmukaistaisi
sääntelyn jäsenvaltioissa ja
helpottaisi kulttuuriperintöorganisaatioidenrajatylittävää
toimintaa.
Mukanaon uusipakollinenrajoitussäännös, jotaeivoitaisi syrjäyttää
sopimuksinja joka mahdollistaisi
tiedonlouhinnansuojatustaaineistosta tutkimusorganisaatioissa tehtäväätieteellistä tutkimusta varten
ilman oikeudenhaltijan lupaa.

Fettisyys ja vastuullisuus
NooraTaisiesitteli tutkimuksen eettisten ohjeiden ohella oman datan
ja henkilökohtaisten aineistojen käsittelyyn liittyviä periaatteita. Kelan
Tuija Kautto pohjusti eettisyyden
ja vastuullisuuden toteuttamisesta
Kelassajaalleviivasi viestinnän ja
koulutuksen merkitystä.
Miia Kosonenehtijärjestelyjen
lomassa pitämään puheenvuoron
sosiaalisen median aineistojen käytön etiikasta. Ei ole olemassa mitään yhtenäistä ”somea”tai siihen
soveltuvaa valmista moraalikoodia,
vaantutkijan on tunnettavaniin
eri kanavien omatdigikulttuurit

kuin tutkimuksen tekemisenjuridisetja eettiset puitteet. Palvelujen
käyttöehdotvoivaterotatoisistaan
merkittävästi, ja ne ovat jatkuvassa
muutoksessa.Fettiseltä kannalta
olennaista on tapauskohtainen harkinta ja suostumuksen saaminen
siten,että käyttäjät
ymmärtävät,

mihin ovat suostumassa.Niin sanotut
automaattihyväksynnätovat ikuinen
päänsärky: voisiko
käyttöehtoihinturtumista jotenkin estää
ja kyetä muotoilemaanlainopilliset
sisällöt siten, että
loppukäyttä
ymmärtävät.
Haasteista huolimatta
tietoverkkovoitarjota
paitsi aineistojen
myösverkostojen
aarrearkun.Virallisenasiakirjatiedon
pohjalta syntyy kovin
kalpea kuva ajastamme.Sosiaalinen
media avaa ikku-

noita siihen, miten
2010-luvunihmiset

Professori Lynne Bowker Ottawanyliopistosta.

elävät, mikä heitä kiinnostaaja

miten he pitävät yhteyttä keskenään. Tutkijoille se voi myöstarjota
autenttisempaatietoa: sen sijaan

että kysyisimme erikseenihmisiltä,
miten suomalainen ruokakulttuuri
on heidän mielestään muuttunut

tällä vuosituhannella, kannattaa

pyytää ruokahloggareilta suostumusja käydäläpi heidän verkkoon
tuottamansarikasaineisto.

Asiantuntija sisäiseksi
Toisen kurssipäivän avasivatkaksi
kiinnostavaa keynote-puhujaa kansainvälisiltä areenoilta. Professori
Lynne Bowker Ottawanyliopistosta
Kanadastaesitteli casen onnistuneesta asiakirjahallinnan muutosprojektista otsikolla ”Embedding a
records manager”. Embed-mallissa
asiantuntija on osa yhteisöä, jonka
toimintaa kuvataan ja jonkatoimintaan vaikutetaan. Esimerkeiksi
sopivat journalistien lähettäminen

sota-alueelle Irakissatai niin sanottu embeddedlibrarianship. Käsitettä lainattiin nyt uudella alueella,
asiakirjahallinnassa.
Ottawanyliopistossa on henkilöstöä 5750 ja opiskelijoita yli 42 000.
Lähtötilanneoli opintohallinnon
uudistus,jossa yliopistoon luotiin
keskitetty strateginen hallinto ja
operatiivisettehtävätsiirrettiin
tiedekunnille. Motivaationa projektiin oli järjestää asiakirjat ennen

kuinnesiirrettäisiin ja yhdisteltäisiin uutta rakennetta vastaavaksi.

Asiakirjoista vastasi kaksihistoriataustaista arkistoammattilaista ja
peräti yksi Records Analyst — siis
lähes 50 000 ihmisenorganisaatiossa!Lisäksiit-taustainen Chief
Information Officeroli vastuussa
teknisestä puolesta.Sisäisesti ei siis
ollut resurssejasaatavilla, mutta.
sympatiaakylläkin.
Bowkeroli todennut varadekaanin
ominaisuudessa,että on kehitettävä

omaratkaisuja tässä hänenasiakirjahallinnon osaamisensaoli korvaamaton apu. ”Olin sekä kauhuissani että innoissani— totesin, että

pystymmekyllä parempaan.”

Lähtötilanteessa ”ratkaisuna”oli
verkkolevy ja Windows Explorer.
Syksyllä 2015 levyllä oli yli 180 000
tiedostoa, luokiteltuna miten sattuu.
Kaksikielisellä alueella osa tiedostoista oli nimetty ranskaksija osa
englanniksi. Mukanaoli outoja lyhenteitä, jotka aukesivat vain käyttäjälle itselleen. Neljän kuukauden
pilottiprojektin aikana kehitettiin
muun muassaluokittelu ja rakenne
sekä nimeämiskäytännöt.
Embed-ratkaisu toimi Bowkerin
mukaankonsulteilta ostamista paremmin.Konsulttiei ole täysaikainentiimin jäsen,jolloin näkemykset
voivatolla rajoittuneita eikä ulkoi-

nentoimija ole yhtä vastuullinen

tuloksista. Neuvoakannattaasiis
kysyävain, kunsitätarvitaan.

Vertaismalli tuki yhteistyötäja
luottamusta sekäjaettua vastuuta
lopputuloksista. Suhteiden rakentamiseenja pinttyneiden toimintatapojen muuttamiseen on varattava
aikaa. Tiedonhallinnan ammattilainenontässä palvelumallissa kumppani,vertainen,joka tuo lisäarvoa
projektiin. Palautetta on tähän
mennessäkerätty laadunvarmistustiimiltä, joka oli hyvin tyytyväinen.
Entä tulokset? Verkkolevytallennuksen määrä on pudonnutpuolella,
kansiorakenteessa on vähemmän
tasoja, versiokontrollin ohjeistus ja
nimeämiskäytännötonkehitetty ja
niitä myös sovelletaan. Kaikki kansiot päädyttiin nimeämään ranskaksija kaikkitiedostot englanniksi. Embed-mallin ansiosta käyttäjät
sitoutuivatmuutoksiin paremmin
eikäniitä koettu ulkoa kaadettuina

vaatimuksina. Henkilöstölle tarjottiin jatkuvaa tukeaja koulutusta.
Samalla yliopisto sai enemmän kuin
mistä se maksoi: asiantuntijan mukanatiimiin tuli myös uusiataitoja,
esimerkiksidatanvisualisointia,
josta kaikki muutkin hyötyivät.

kellä 1,2 miljoonaasivua Helsingin
kaupungin asiakirjoja, hakemistoja
ja kortistoja. Haavisto totesi, että
kilpailutus kannattaa - digitointiprojektin hinta on ollut kaikki
toimenpiteetsisältäen 6,7 senttiä
persivu.

Virokaan eiole Strömsö

HELDIGin Jouni Tuominenesitteli Sotasammontoimintaajaesitti
kunnianhimoisenvision kulttuuriorganisaatioille: niiden pitäisi
voidajulkaista aineistoa webissä
yksinkertaisesti nappia painamalla,
siten että nämäaineistotja sisällöt linkitettäisiin automaattisesti
muidenjulkaisijoidensisältöihin.
Aineistoihinolisi helppo pääsy ja
i
yhden luukunperiaatteella,
kielirajat ylittäen.

Viron kansallisarkiston Tarvo Kärberg kertoi,että kansallisarkisto eli

NAEonperustettu vuonna 1999
liittämällä yhteen 18 pienempää
julkisarkistoa. Henkilöstöä on tällä
hetkellä noin 200. Kärbergesitteli
NAE:n ratkaisuadigitaaliseen arkistointiin, joka perustuu OAIS-malliin.
Virossakaankaikkiei suinkaan käynyt kuin Strömsössä: ideaalimallissatieto soljuu SIP-mallin mukaisena eteenpäin samalla kun ihmiset
makailevat aurinkotuolissa.
Todellisuudessaeri toimijoita on iso
joukkoja jokaisella on pahimmassa tapauksessa kymmeniäerilaisia
tietojärjestelmiä, joiden metatietorakenneeiluonnollisestikaan ole
yhteensopiva. Yhteentoimivuus on
kuitenkin kaiken avain. Se toteutetaan arkistossa käytännössäsiten,
että asetetaan kansallinen XML SIPrakenneja autetaaneritoimijoita
datan oikeamuotoisessa viennissä
tarjoamalla heidän käyttöönsä SIPtyökalut (Virossakehitetty UAM ja
E-Arkprojektissa kehitetty RodaIn). Vastuu siirrettävien tietojen
kuvailustaja laadusta on toimijoilla
itsellään, koska heillä on parastietämysomistatiedoistaan.

Digitoimalla käyttöön
Panu Haavisto Helsingin kaupunginarkistosta kertoidigitoitujen painettujen asiakirjojen käytettävyyden
parantamisesta, missä Digitalia on
ollut yhteistyökumppanina mukana.
Sinetti-järjestelmässä ontällä het-

Kansalliskirjaston Kimmo Kettunen kertoi vanhojenlehtiaineistojen digitoinnin vauhdin kiihtyvän
edelleen. Paljon on vielä tehtävänä, mutta esimerkiksi Europeana
tarjoaa jo noin 18 miljoonaa sivua
eurooppalaisten kirjastojen lehtikokoelmia samassakäyttöliittymässä.

Henkilöarkiston workshop
Päivänpäätteeksijärjestettiin vielä
innokkaimmille kesäkoululaisille
henkilökohtaisen tiedon workshop,
jossa ruodittiin henkilökohtaisen
arkiston merkitystä ja arvoa kooten tulokset Trello-sovellukseen.
Vaivanpalkkanaarvottiin tiimien
kesken tutustumiskierros ja sparrausiltapäivä Mikkelissä Digitalian
pääkallonpaikalla.
Palaute tapahtumasta oli tälläkin
kertaa sen verran innostunutta,
että emme maltaollajärjestämät
tä kesäkoulua myös vuonna 2018.
Tapaamisiinsiellä!

