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sityinen digitaalinen tieto ten toimesta. Emmevoi etukäteen
on yksityisen henkilöntai
ennustaa, mikätieto osoittautuu
yhteisön tuottamaa syntytulevaisuudessa arvokkaaksi. Siksi
sähköistä tai digitoitua tieonerityisentärkeääsaada yksityistä
toa. Tässä artikkelissa pääpaino on
aineistoatalteen, oli se sitten asiayksittäisten ihmisten itse keräämissä kirjoja, päiväkirjoja, sähköpostejatai
sosiaalisen median päivityksiä.
Ja tuottamissa digitaalisissa tiedoissa. Selvitimme, millaisia palveluja
näidenaineistojen säilyttämiseen on Missäyksityinen digitaalinen

saatavilla meilläja maailmalla.

tietoontällä hetkellä?

Elämmeyksityisen tiedon tuottamisenkulta-aikaa. Samalla onvallalla
hämmennyssiitä, kuinka yksityinen
digitaalinen tieto voidaan säilyttää,
kenellä on vastuu sen keräämisestä
ja säilyttämisestä, ja mikä on muistiorganisaatioiden rooli täs ä
kokonaisuudessa. Koska emmeosaahallita
ja säilyttää tietojamme, nykyvaihetta
on luonnehdittu myösdigitaaliseksi

Marshall (2008)listasi tutkimuksessaanyleisimmättavat yksityisten
henkilöidendigitaalisen tiedonsäilyttämiseen. Näitä ovat varmuuskopiot,tiedostojensiirto aktiivikäytössä

pimeäksiajaksi (Bollacker, 2010).

Tieto on moninaistaja hajanaista.

Myös muiden kuin viranomaisten
ja merkkihenkilöidenaineistot
nähdään kuitenkin nykyisin kiinnostavanaja olennaisena osana
yhteistä kulttuuriperintöä. Historiantutkimuksessa onjo 1970-luvultaalkaen puhuttu niin sanottujen
uusien historioiden noususta tutkimuskohteeksi. Lisämausteensa
muutokseen ovat tuoneetsosiaalisen
verkon maailmat,joissa merkittävät

ilmiöt ja kansanliikkeetvoivat syntyä
ruohonjuuritasolla tavallisten ihmis-

olevalle laitteelle, ulkoisettallennusvälineet(kovalevyt, muistitikut, CD,
DVD), ulkoisetpalvelut (sähköposti,

sosiaalinen media, sittemminyleistyneetpilvipalvelut) ja koko alustan
säilyttäminen tietoineen. Mikään
näistä yleisesti hyödynnetyistä
vaihtoehdoista ei kuitenkaan turvaa

tiedon pitkäaikaissäilytystä. Säilyttä-

misenluotettavia teknisiä ratkaisuja
on kuvattu Osmo Palosen artikkelis-

sa Liikearkistoyhdistyksen tuoreessa
kirjassa Säilyykö sähköinen —ja

kuinka kauan? (2018).

Toistuva ongelmayksityisissä
digitaalisissa aineistoissa on myös
kuvailevan metatiedon puuttuminen.

Jokainentietää tunteen, kun suvun

valokuvista katsovatvieraat kasvot.
Tieto kuvissaesiintyvistä henkilöis-

tä katoaa
ajan myötä asianosaisten
kuoltua tai sairastuuua. KaakkoisSuomen ammattikorkeakoulussa tut-

kimuskeskus Digitalia on kehittänyt
työnimellä ”Kansalaisarkisto” kulkevaa säilytysratkaisua,joka tukee
kattavaa metatiedottamista, mutta
aniharvatavallinen kansalainen on
yhtä omistautunutaineistonsa kuvailulle kuin palvelunpilottikäyttäjät

(Kausalainen & Uosukainen, 2017).

Työ onaikaavievää eikä miki

automaatio pysty ottamaan siitä

vastuuta käyttäjän puolesta. Jokainen
on omientietojensa paras — ja usein
ainoa — asiantuntija. Arkistoala ci ole
vielä löytänyt viisastenkiveäsiihen
kuinkaaineistonkuvailusta teh
ittävän helppoaja näkymätöntä
selle käyttäjälle menettämättä
silti tietojen arvoa.
Puheontulevaisuuden käyttöliittymä,muttaolisiko se myöstulevaisuudentapa metatiedottaa henkilökohtainenaineisto? Saisimmcko
aineistot kuvattuarii!
ä tarkkuudella, jos kone poimiitiedot suoraan
juutuhetkistämme suvun vanhimpien
kanssa ja tunnistaajopa eri murteidenvivahteet? Kutentekoälyn
kehityksessäylipäätään, kielentutkimuksen osaaminenja sen soveltaminen yhdessä teknologianrinnalla on
jälleen avainasemassa.

n. I

Palvelujatiedontallentamiseenja esittämiseen
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11yhteiset työtilat
Koosteet Käyttäjän itse.
Digi.me
jakamista tiedoista eri

Yksityisille käyttäjille ontarjolla
kokojoukkoerilaisia tiedon tallennus-ja järjestämispalveluja. Näissä

Digitaalinen minä

aa
L
Kotova
täminenja hallinta lyhyellä aikaväli]-

Tiedonjakelu ja visualisointi Aikajana csim. omista
elämäntapahtumista

tavoitteenaonyleensätiedonsäilyt-

lä. Pitkäaikaissäilytyksen näkökulma

puuttuu,eikä oma kuolemakaan

tunnu koskaan etukäteen ajan2

(1

miei

kohtaiselta. Muita tunnusomaisia
lähestymistapoja ovatdigitaalisen

minänrakentaminen, esittäminen

ja jakaminen tuomallatietoa yhteen
eri kanavista. EsimerkiksiInfi jatkaa
sosiaalisen median perusajatusta
mahdollistamalla luodun ”di
lisen minän” jakamisenja esittämisen muille. Erilaiset aikajanat ovat
yleensäkin suosittuja. Sukututkijoille
suunnattu ilmainen Twile-palvelu
tukee oman elämäntarinan kokoamista,tallentamista ja jakamista.

Digi.mc:n avulla käyttäjä voike
eri sosiaalisen median palveluihin
tuottamansatiedon yhteen paikkaan
ja tallentaa sen haluamalleentallennusalustalle. Digi.me pyrkii antamaan käyttäjille paremmat mahdollisuudethallita omia tietojaan. Palvelu
onilmainen. Ansainta perustuu
siihen, että yritykset maksavat, mikäli
käyttäjä
luovuttaa tietojaan niiden
käyttöön. Omalähestymistapansa on
myösdigitaalinen perintö. Esimerkiksi suomalainen kaupallinen palvelu Emonum lupaa kootakäyttäjien
digitaalista aineistoa yhteen paikkaan
ja antaa mahdollisuudenpäät
tojen omistusoikeudesta tilanteessa,

jossa omahallinta katoaa esimerkiksi
käyttäjän kuoltua.
Seuraavataulukkotiivistää eri palveluidenlähestymistapojayksityiseen
tietoon.

= | ligipalveluissa

Infi
Tale

Digitaalinen perintö

Kuolemaan varautuminen, Everplans

ST
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itkäaikaissäilytys

Täheisille pääsy omiin
mien tietojen

pitkäaikainensäilyttäminen

Emonum

;

leritage

v
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Myöspysyvyyttälupaavatpalve-

ole päivittänytpalvelunsosiaalisen
mediantilejä kesän 2017 jälkeen.

Yhdysvaltalainen Chronicle ofLife
Foundationonvoittoa tavoittelematon, vuonna 2008perustettu yksityiselle aineistolle pysyvää säilytystä
tarjoava verkkopalvelu. Tieto onlähtökohtaisestiyksityistä. Sitä voi jakaa
läheisten ja ystävien kanssa,tai tehdä
julkiseksi. Digitaalisen perinnönlä-

Selvityksen kohteenaolevista palveluista vakuuttavimmaksi
osoittautui
yhdysvaltalainen Heritage Werks.
Se tarjoaa kokonaispakettiaerityyppistenaineistojen arkistointiinja
tiedon kokoelinkaarenhallintaan.
Monista muistatoimijoista poiketen
yrityksellä on palkkalistoillaan niin
tekni
in arkistonhoitajia, tutkijoitaja historioitsijoita. Pääasiallista kohderyhmääovat
yritykset, urheiluseurat ja luksus-

lut katoavat

hestymistavan mukaisesti palveluun
voi myös rakentaa alustan esimerkiksi kuolleenläheisen muistamiseksi.
Palvelulupauksen mukaantoteutus
onainoalaatuaan, muua kysymys
jatkuvuudestaja rahoitukses
kuitenkin epäselväksi.
Iso-Britanniastalähtöisin oleva
Life*s Time Capsule tarjoaa kuukausimaksullista palvelua käyt
digitaalisten tietojen kokoamiseen
jajakeluunvalitulle yhteisölle. Tieto
voi olla esimerkiksikuvia, päiväkirjamerkintöjä ja sosiaalisen median

profiileja. Tavoite on, et ä

ihmiset

muistetaan myöstulevaisuudessa.
”Kapseli” siis pyrkii laajentamaan
digitaalisen minänlähestymistapaakohtiarkistoa. Säilytysalustana.
on yksiisoimmista pelureista eli
Amazon. Myös Time Capsulella on
kiinnostava palvelulupaus, muua
hämmennystäkäyttäjissä voi herättää
esimerkiksise, ettei ylläpito

brändit, mutta myösjulkisuuden

henkilöt,tavalliset kansalaisetja sukuyhteisötvoivat hyödyntää palvelua.
Mielenkiintoinenyksityiskohta on
hintatietojen puuttuminen: kuukausimaksun suuruusriippuu luonnollis
yksittäi
kuva-albumin koostamisenvai laajaalaisen sähköisen arkiston, mutta

Tähtöhintaa voivain arvailla.

Edellä mainitut palvelut vertautuvat
Digitaliassa kehitettävi
laisarkistoon. Yhtä
monia, mutta käytännössä tämän
tyyppisiäpitkäaikais:
kokonaispalveluja ei juuri ole kuluttajille tarjolla. Kyse onkuitenkinniin
mittavastaja teknis-juridisesti haastavasta ratkaisusta, ettei tätä voida
pitää yllätyksenä.

Realistisempiliikkeellelähtö olisikin
tuottaa pienempiä osaratkaisuja,

joilla varmistetaanainakin tietojen luettavuus, yhteensopivuusja

arkistointikelpoinen muoto. Tällaisia ovat Digitaliassa jo kehitetyt
työnkulutdigitaalisten aineistojen
käsittelyyn. Esimerkiksitekstiäsisältävien kuviensisältö analysoidaan,
avainsanat tunnistetaan, dokument-

teihinlisätään OCR-tietoja lopuksi
ne muunnetaan arkistokelpoiseen

PDF/A-muotoonsisältäen OCR-tiedonja sisältöä kuvailevan metadatan
(Jääskeläinen & Uosukainen, 2018).

Niin
ikä n vanhat sähköpostikansiot iitetiedostoineen muuntuvat
automaattisesti PDF/A-muotoon
(Jääskeläinen, 2016). Työnkulut

perustuvat täysin avoimen lähdekoodin työkaluilleja niitä pääsee vapaasti
soveltamaan ja testaamaan: digitalia.
xamk.fi. Sähköpostien muuntotyökaluavartentarvittavat tunnukset saa
DigitaliastaArsiJääskeläiseltä.

Lopuksi
Kansallisarkiston strategiaan on
kirjattu kansallinen toimintamalli
yksityisten digitaalisten arkistojen
käsittelyyn ja pitkäaikaissäilyttämiseen. Tietoa mahdollisista ratkai-

suista ei selvitystä tehde:
ä ollut
saatavilla. Yhdessä
henkilökohtaisia
elämäntarinoita kokoavien digitaalistenpalveluiden kehittämisen kanssa
tämäluo kuitenkintoivoasiitä, että

arkistoissa on tulevaisuudessaentistä
vähemmänhiljaisuuksia ja aiempaa
rikkaammat kokoelmat myösyksityisiäaineistoja.
Ongelmaksi useimmissatällä hetkel-

lä tarjolla olevissa palveluissa nousevat aidonpitkäaikaissäilytyksen

puuttuminensekäliiketoimintaan
väistämättä liitettävä kysymysjatkuvuudesta ja pysyvyydestä. Selvityksessämmeeilöytynyt ainuttakaan
toteutusta,jossa muistiorganisaatio
5X0

PJ

olisi mukanatarjoamassayksityisille.
käyttäjille digitaalisen tiedonsäilytyspalveluapitkäaikaissäilytystä ja
jatkokäyttöävarten. Tällaisen mallin
tarpeellisuuteenolisi hyvä havahtua,
jotta vastuuyksityisten aineistojen
säilymisestä eijäisi pelkästään kaupallistenpalveluntarjoajientai yhtä
lailla lyhytjänteisellä hankerahoituksella toimivien kehittämisorganisaatioiden varaan.

Tällä hetkellä muistiorganisaatioiden osuusrajoittuuohjeistamiseen
jaaineistojen vastaanottoonilman
tähän soveltuvia verkkopalveluita.
Yksityisentiedonsäilyttäminen,
ylläpito ja käytet
asettaminen
ei voi olla vain yksi
nkilöiden tai
pienyhteisöjen resurssienja tietotaidonvarassa. Monimutkaisessa tietoympäristössä tarvitaan yhteistyötä,
nykyistä
laajempaa rahoituspohjaaja
edellä mainittujen organisaatioiden
osaamisen yhdistämistä kokonaan
uudenlaiseksitoimintamalliksi.

Artikkelipohjaumu Taina Saarenpäänyamk-opinnäytetyöhön
"Yksityisen digitaalisen tiedonpitkäaikaissäilytyksen nykyila”'(2018),

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.
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