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lleen on aika lukea DLM-
Forumin uusimmat kuulumiset.
Tämänkertainen tapaaminen
järjestettiin Tallinnassa,jossa

allekirjoittanut kollega Liisa Uo-
sukaisen kasaoli osallistujan
ja puhujana. Järje:
Rmpitkä .
kansalliskist sekä Viron Talous-
ja Viestintäministeriö. Pitopaikkana
timi ministeriön uudehko rakennus
noinkilometrin päässävanhasta kau-
pungista. Olin positiivisesti yllätty-
nyt nähdessäni paikalla myös kolme
toveria Kansallisarkistosta. Hienoa,
että oleue palanneet jälleen Forumin
kävijöiksi, ja mainittakoonjo tässä

   

  

  

vaiheessa, että Markus Mcrenmic-
hen puheenvuoro oli mielestäni yksi
konferenssin parhaista.

Ohjelman mukaan kuulisimme
puheenvuoroja muun muassa asi
kirjojen sähköises
digitoitujen materiaalien uudelleen”

stä, ja tietenkin GDPR:nvaiku-
arkinjatkohanki

  

       

allekirjoittaneenja Liisa Uosukaisen
puheenvuoroasiakirjojen/doku-
menttien automaatti Ö
lyysistä s
3.04

   

  

 

siirtymän suhteen.

Jan Dalsten Soren:
tajanroolissa avasi j
Heti alkuunhänilmoitti, että DLM-
Forumonkotipaikan muutoksesta
huolimatta Euroopanlaajuinen
organisaatio. Häntotesikin, että
puheenjohtaja on Tanskasta, sih-
teeri on Unkarista, rahastonhoita-
ja UKss v jne.A kys

   

 

levittäytynyt organisaatio. Sorensc-
kaan DLM-Foruminfokuson

vuosien saatossa siirtynyt enemmän
ja enemmänsähköisenarkistoinnin
suuntaan erityisesti E-ark hankkeen
sekä tulevan E-ark CET hankk cn
vuoksi. Vaikka
ti onkintodella tär!
ei hänen mukaansa voi kuiten
unohtaa DLM-Forumin juuria,jotka
ovatasiakirjahallinnossa.

  

   

 
 

    
Digitaalinen maa

Viron CIO (ChiefInformation
Oflicer) Siim Sikkutpiti avauspu-

itkään Virossa on
työskennelty digitaalisuuden odis-
tämiseksi. Käytännöss
20vuotta on rakennettu digitaalista
maata,jossa kaikki on mahdollista
hoitaa Li. Hän totesi, että
aino ialttiissa
toit se virastoon,
esimerkkinä hän mainitsi naimisiin
menon. Scuraavaksi hän keskittyi
puheessaaninteraktioonja käyttäjä-

  

   

   Jan Dalsten Sorensenavasijäsenkokouksen.

 



kokemukseen, mutta hiemaneri nä-

kökulmasta mihinyleisesti ontotut-
tu. Hän kysyikin, miksiniitä pitäisi
pyrkiä edistämään, kunasiat voisivat

tapahtua taustalla täysin automaat-
tisestiilman minkäänlaista tarveua
käyttäjän omiintoimiin. Tällaiseen

 

  

toimintamalliin Virossa kuulemam-
me mukaan pyritään. Esimerkiksi
kunlapsi syntyy, miksi pitäisi odotel-
la lomakkei! ja hakemuksia vanhem-

hköinen syntymätieto
onjokirjattu sairaalan järjestelmään?
Lomakkeiden odouclun sijaan valtio

n toimia proaktiivisesti ja tch-
dä kaikki mahdolliset asiat valmiiksi
+kä onnitella perhettä uudesta

kansalaisesta. Sikkutin mukaan nämä
L palvelutolisivat ää
yttäjäkokemusta.

   

 

   

  

   

  

  

Suomessakin on monia pal-
veluita, joiden hoitamiseen ei välttä
mättätarvittai *sekaantu-
mista”, teki n olisi olemassa

koska Suomessakin käytössä oleva
X-Road tekniikka on samaa kuin Vi-
rossa, Sikkut myöstotesi, että Viro
on EU-puheenjohtajuutensa myö
pyrkinyt edistämäänhallitusten yh-
teistoimintaa ja tiedonjakamista,joka
ainakin Suomenkanssapitäisi olla
stelppoa yhtäläisen X-Roadtekniikan
ansiosta. Allekirjoittanut arveleekin,
että suurimmat esteet ovat tahdossa,
päättäjissä ja byrokratiassa. Lopuk-
si Sikkut mainitsi, että ennen kuin
keinoäly voi toimia tiettyjen asioiden
päätöksemekijänä tarvitaan lakimuu-
toksia, mutta Virossa tämäci kuule-

mamme mukaanole min
ongelma — miten

    

  

  
   

 

  

  

  

  

  

Seuraavansession ensimmäinen
puheenvuoroolikin allekirjoittaneen
ja kollega Liisa Uosukaisen. Minä
kertoilin kuulijoille Digitaliassa
kehitetystä automaattisesta doku-
menttiensisältöanalyysistäja tähän
perustuvasta automaattisesta me-
tatiedotamisesta. Bonus-scktorina

 

 

 

 

  
   

i olleesta automaattisesta
anonymisointi ratkaisusta. Molem-
mataiheet herättivät kuulijoissa
paljon mielenkiinioa, ja seuraavalla
kahvitauolla muun muassa AIT':n,
Norjan kansallisarkistonja Viron
1 ninisteriöiden

tallekirjoittanut-
NST knkjoil kuinka

  

  

  

  
  
    sioon oliKpää a Nvod
lakaan ole niin yksinkertainen kuin
ohjelmanversiopäivitys, kompleksi-
suuttavoisi verrata ehkäpä Windows
95:lle tehdyn ohjelman päivitämi-
seen Windows 10 versioon. Tämä-
Kin puheenvuoro herätti muutamas-
saasiaan vihkiytyneessä kuulijassa
kiinnostusta.

Samaisensession kahdessa muussa
puheenvuorossa kerrottiin digitoi-
tujen materiaalien uudelleenkäyttöä
helpouavasta portaalista sekä EU-
Lisa/ARESarkistosta, jonne kaikki
EU:ntoimielimissä käsiteltävät

     

 

 

 

 

 

 

 
 

       

dokumentit tallennetaan. ARES-
portaalin hakuominaisuudetovat
kuulemamme mukaanniin hyvät,
että vapaasanahaku kohdentuu myös
liitetiedostojen sisältöihin, olettaen
toki, ettei liitetiedostoja ole tallen-
nettu kuvamuodossa.

 

 

  ssiossa puhut-
tiin paperiuomasta toiminnastaja
siitä, kuinka joissakin tapauksissa

L ovatne, jotka ovatjuuttu-
neet paperiin ja pitävät siitä kynsin
hampainkiinni. Kuulimme myös
OpenPlanets Foundationin puoli
kaupallisen puheenvuoron,jossa
DLM-Foruminjäseniä pyrittiin
kosiskelemaan myös OPF:n jäse-
niksi. OPF muun muassa kehiu
ylläpitää hyödyllisiä ohjelmia kuten
VeraPDF,Jhove ja Droidsekäjakaa
ne ilmaiseksi verkkosivustonsa kuut-
ta. Viimeinen puheenvuoro käsiueli
jonkinlaista Latinalaisen Amerikan
arkistoinnin kehittämistoimintaaja

näsaatuja tuloksia.

 

 

   

  



Markus Merenmicsaloittamassa puheenvuoroaan.

Ongelma nimeltä Moreg

 

n viimeinenvirallinen ohjelma
oli vuosittainenjäsenkokous. Brigh-
tonin konferenssissa oli noin 150
osallistujaa ja os isuujille lähetet-

kyselyynvastanneista yli 90%
oli ollut sisältööntyytyväisiä. Miinus-
puolenatodettiinosallistujamäärän
pienuus, koska aiempina vuosina on

saavutettu joskus jopa 500 osallis-
Wjan määrä. Samalla todettiin, että

seuraava rriennaalikonlerenssi pide-
täänBerliinissä vuonna 2020ja kon-
ferenssin tiedekomitea perustetaan
vuotta aiemmi iltä pyydettiin
kommentteja konfere
teemoista.

      

  

Seuraavaksi käsiteltiin DLM-Fo-
rumin uudistettulogo. Vanhalogo
CD-levyincenei enää heijastellut
uusinta uutta,ja siksi se antoi koko

Forumin toiminnasta vanhahtavan
kuvan. Uusi logo on ääretön-merkki,

etöntä kehää
sellä radalla. Lo-

goonon kuulemamme mukaanoltu
iä. Kutenjo aiemmin ulli

todettua, DLM-Foruminkotipaikka

 

  

  

     

muutettiin Viroon, tähänliittyen
virallisista dokumenteista on poistet-
[1 i viittaukset Iso-Britannian
lainsäädäntöönja lisäuy joitakin
uusia kohtia liittyen Vironlainsää-
däntöön. Talousvaikuttaa erittä
positiiviselta ja tähän liittyen ral
tonhoitaja David Anderson totesikin,

enä DLM-Forumvoialkaa mi
uusia mielekkäitä palveluita
leen,jotka puolestaan voivat johtaa
jäsenmäärän kasvuun.

 

 

 

     

 

   

Puheenaiheenaoli luonnollisesti
myös [Z-ark CEF hanke, jossa DLM-
Forumonosatoteuttajana.  

  10 on koordinaattorinaja tekijöinä
DLM-Foruminlisäksi Ruotsin kan-
sallisarkisto, AIT Itävallasta, Espan-

jan koulutis-, kuluuuri-ja urhei

ministeriö sekä Keep Solutions Por-
tugalista. Hankejatka; mihin

k

 

    

Tähän koulutuspakettiin,tarkemmin
Ad-Training pakettiin myös Xamk/
Digitalia on lupautunut mukaan

 

DLM-Foruminkautta. Päätoimijat
toivoisivat mahdollisimman monelta
DLM-Poruminj i jonkinlaista
osallistumista tämän CEF-hankkeen
toimintaan. Mahdollisuuksistavoi
kysellä keneltä tahansa DLM:n Fxc-
cutive komiteanjäseneltä. Jäsenko-

kouksenjälkeentulleena lisätictona
mainittakoon,että hankkeen nimi on
muuttunut. Nykyis seon *E-
ARKforall”.

   

Jäsenkokouksenviimeinen aiheoli
Morcgja mitäsille pitäisi tehdä. Jon
Gardesta tai Moregista ei ole kuu-
lunut mitään pariin vuoteen, joten

jäsenistössä keskusteltiin pitkään
siitä, pitäisi $ Morcajin todeta epä-
onnistuneenjahyl
P ielä lykätä vai pitäisikö
Morcgille antaa vielä mahdolli-
suus. Sentarkemmin vaihtoehtojen
isältöihin menemättä todettakoon,

että kaikki vaihtoehdot saivat kan-
natusta. Hans-Fredrik Bergesimer-
kiksi totesi, että Norjan arkistolaitos
käyttää Morcgiausein relerenssinä
tehdessään omaa Noark määritys-
tään. Liivi Karpistäenkopuolestaan
ehdotti tarkempaatietojen keruuta

 

  

 

   

 

  

 
RAILI 3/2018



maittain, jota Moregin käytöstäja
   

   
104. Konsulteiltajja yrityksiltä saadut
faktat puolestaan kertovat Moregin
olevanliian kompleksinenjaliian
täydellinen, jotta sen voisi toteuttaa
tai ottaa käyttöön. Moregin suhteen
sovittiin, että asiaan palataan seuraa-
vassa jäsenkokouksessa.

  

IMalla olinvuorossa DLM-Karoui

eemme
lun perusteisiin Elena Cort&s Ruiz:
johtamana.

Sähköinenarkistointi

Perjantaiaamun avasiLiivi
KarpiStsenko, ja hänjatkoi käytän-

ö samoilla linjoilla kuin Siim   
pejädigitaalisuudenedistämisessä
ovat olleet: digitaalisuus olemiksena,

  

      

   

lopuksi voisiko asiaan saada apua.
Leea hilpeyä

sä ON törmtty vastaaviin
Tämäons:

lekirjoittanut on perä
luttanut monessakinesitelmä

   

  

 

ettäyksi Kansllisakiston tehtävä on
esimerkiksi piilottaa käyttäjiltä sellai-
setasiat joita heidänci tarvitse osata,
esimerkkinä METS-rakenteet.

Sonia Ranade UK:nkansallisarkis-
i ialaisenKON

että hallsemaan iriskejä. Toisena
skienhallintamenetelmänä hän

mainitise Apachen SPOTmallin,

jonkatarkoitusei ainakaanesityksen
aikana auennut allekirjoittaneelle.

  

Lounaanjälkeen John Sheridan

myöskin UK:n kansallisarkistosta

 

ta-kontrolli.

Perjantain toisen puheenvuoronpiti
Markus Merenmies Kansallisarki:
tosta, Hän aloitti ongelmalähtöisesti
Ihmiset, käyttäjät ja organisaatiot
eivät tiedä, mitä tehdä digitaalisten
asiakirjojensa kanssa. Kaikenlaisia
ohjeistuksia ja normeja asiaan on
olemassa, mutta lopultakin kaikki
tulevat kysymään, voisiko Kansal-
Tisarkisto mitenkään auttaa
suhteen. Yleisimmät kysymykset
ovat Merenmichen mukaan:mitä

i lyttää, mitä formaattia pit
yttää, miten asiakirjatpitää siir-

tää, milloin asiakirjat pitää siirtää j
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aloiui esimerkkivideolla,jos
Barack Obama muun muass
että "Killmongerwas right”. Myös
koko muuvideoontäysinfcikattu,
muutasellaisella tasolla, että erot-
taminenaidostaontodella vaikeaa.
Voiue tarkistaa tämänitsetäältä:
http://bitdo/emeSN.
sakin tapauksessa lohkoketjujen
käyttäminenvoisi helpostipaljastaa
väärennetynvideon. Tähän
jälleen todeuava, että lohkokeijuista
kohkataanjoka puolella, muta edel-
leen harvempitietää mikätai mitä
se lopultakaanon.Asiasta voi lukea
lisää esimerkiksi Surreynyliopiston
Archangelprojektinsivuilta hup://

  

  

  

 

Dlockehain.surrey.av.uk/projeets/
archangel.huml.

Virolainen KalevPihl kertoi kuu-
lijoille sähköisen allekirjoituksen
monistaeritasoista ja ongelmista.

 

  Esimerkiksi mikään EU-lakici hänen
mukaansa sano, että Dinen

 

allekirjoitus vanhenee, mutta Adobe
Readertoteaa useinkin näiden koh-
dalla cutä *expires afier..”. Lisäksi
toisessa ohjelmassa täysin validina
näkyväsähköinenallekirjoitus
näkyätoisessa ohjelmassahyvinkin
huonossavalossa.

  

 

 

 

  

 

Koko DLM-Foruminviimeise
heenvuorossa IswanAlfoldi Uni
kansallisarkistosta ei kertonut ti
kertaa E-arkinyleismallista, vaan hän
puhui siitä, miten E-arkin IP spesi-
ikaatiot on implementoitu Unkari

S kistossa. Tai tämä oli siis
aikomus, hän kuitenkintotesi,sillä
mitäänei ole vielä tehtyerinäisten
syidentakia, joten puheesta tulikin
"Tutuuri”-muotoinen. Pääpaino oli
siinä, miten Preservican XIP paketit
voidaan konvertoida [Z-arkin AIPja
DIP muotoihin. Mitäänvarsinaista
syytätälle ci ollut, Unkarin kansallis
arkistovain haluaisi olla ensimmäi-
nen, joka voi tituleerata itseään E-ark
yhteensopivaksi.

  

  

     

 

    

  

Viimeisenäjulkistettiin seuraavan
DLM-Foruminpitopaikka ja aika. Sc
tulee olemaanItävallassa Wicniss
28—29.11.2018, Itävallan kansal-
lisarkistontiloissa. Merkatkaahan
päivämäärät kalentereihinja osallis-
Wikaa.

 

  


