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ällä kertaa DLM-Foru-
min puolivuosittaisen
jäsenkokouksen organi-
soi Sveitsin kansallisar-

kisto (Swiss Federal Archives) ja
pitopaikkana toimi kongressikes-
kus/hotelli Kursaa! Bern. Puitteet
olivat mainiot ja näkymät aukesi-
vat koko Berninylle.

Vielä hienomman näkymän kaupun-
kiin sai kuitenkin kävelemällä Gur-
ten-vuorelle, josta oheinen kuva on
napattu. Molempina kokouspäivinä
paikalla oli noin 70 kiinnostunutta
osallistujaa. Kävijämäärät ovatsel-
keästi kasvussa, kuten myöstalous-
tilanne, johon palaan myöhemmin
tässä jutussani.

DLM-Forumin puheenjohtaja Jan
Dalsten Sorensen avasi jäsenkoko-
uksenjakiitteli Sveitsin kansallisar-
kistoajärjestelyistä.Tämän jälkeen
virallisen tervetulotoivotuksen
antoiPhilippe Kinzler, Sveitsin kan-
sallisarkiston johtaja.Tavallisuudesta
poiketen hän oli myös läsnä koko
kahdenpäivän ajan, mikä osaltaan

kertoo sekäsisällön kiinnostavuu-
desta että järjestävän tahon joh-

  

tajan sitoutuneisuudesta asiaanja

DLM-Forumin toimintaan.

Päivän alustuspuheenvuoronpiti
Fribourghin yliopiston Philippe
Cudre-Mauroux. Hän puhuibig
datasta ja tietograafien (knowled-
ge graphs) eduista senhallinnassa.
Taustalla oli W3C:n standardoima
RDF(Resource Description Fra-
mework)jalinkitetty avoin tieto,
joiden avulla hänen mielestään
saadaan moniaetuja perinteisiin
hakukoneisiin ja tiedonhakumene-
telmiin nähden. Hakuihin saadaan
muun muassaälykkyyttä semant-
tisten yhteyksien avulla. Siitä mitä
toteutusvarsinaisestivaatii ei ollut
puhetta, mutta heidän ratkaisunsa
onyliopistomaisesti vielä kehitteillä.

  
Bernin kaupunki Gurten-vuorelta (858 m) kuvattuna sekä konferenssipaikka. Kuva: Anssi Jääskeläinen.
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Päivän ensimmäisessävarsinaises-
sa puheenvuorossa EspenSjovoll
Norjankansallisarkistosta puhui
siitä kuinka tärkeää olisi huomioi-
da asianmukainen dokumentointi
jo suunnitteluvaiheessa.Tietyissä
asioissatällainen lähestymista-
pa voi toimia, mutta esimerkiksi

Digitalia on omassa kehityksessään
noudattanutketterän kehityksen
periaatetta ”toimiva softa ennen

kattavaa dokumentointia”.Tämä
ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö
dokumentaatiota tarvita, mutta teh-

tävän dokumentoinnin tulee tukea
varsinaista sovelluskehitystyötä eikä
hidastaa kehitystiimin työskentelyä.

 

Seuraavaksioli Digitalian ”keven-
nyspuheenvuoro”jossa esittelimme
VR(Virtual Reality) -toteutuksen
toisen maailmansodanaikaisista

venäläisten toteuttamista pommi-
tuksista Helsinkiin. Löyhä linkki ko-
kouksenaihepiiriin oli uudenlainen
ja kiinnostava esitystapa arkistossa
olevien tietojen esittämiseen. Rat-
kaisu herättikiinnostusta ja vilkasta
keskusteluasiitä, mitä arkistoaineis-
toilla olisikaan mahdollista tehdä.

Myösdemolaitteisto oli mukana,
joten halukkaatsaivatitse kokeilla,

miltä pommituksetolisivat saatta-
neet tuntua. Demoa pääsee myös
kokeilemaan Digitalian työhuoneel-
la Xamkin Mikkelin kampuksen
Mikpoli-rakennuksessa.Verkossa
toimiva WebGL-ratkaisu on parasta
aikaa toteutuksessa,ja sen valmis-

tuttua sitä pääsee kokeilemaan
osoitteessa digitalia.xamk.fi. Suo-
men Kansallisarkiston Merenmie-
henkanssaolialustavasti puhetta
päivitetystä 3D-VR demosta myös
syksyn DLM-Forumissa Helsingis-
sä. Jos tämä demo toteutuu,siinä
pääsee kokemaan pommitukset
Kansallisarkiston ja tuomiokirkon

maisemissa.

Päivän viimeisessä puheenvuorossa
Sebastien Soyez ja Friedel Geera-
ert Belgian maakunta-arkistosta
(Belgian State Archives) kertoivat
heidän Heritrixiin perustuvasta

www-arkistoinnistaan. päätti
jäsenkokous, jossa oli moniaasioita
listalla. Sorensenin ensimmäisenä

pitämäntoimintakatsauksenjälkeen
oli uuden johtokunnan jäsenen
valinta. Paikkaan oli tullut kaksi

hakemusta,jotka oli lähetetty
nistölle etukäteen tutustuttaviksi.
Ehdokkainaolivat Markus Meren-

mies Kansallisarkistosta sekä Espen
Sjovoll Norjan kansallisarkistosta.

Molemmatsaivat ennen äänestystä
pitää vaalipuheensa, jossa molem-
mat enempi vähempi kannattivat
kansainvälisen yhteistyönlisäämistä.
Äänestyksenjälkeenvalituksi tuli
Markus, joten DLM:n johtajistossa
on nyt mukana myös suomalaisvä-
riä. Onnittelut Markukselle!

 

  

 

Seuraava suuri muutosoli virallisen
nimen muuttaminen vastaamaan
paremmin nykyaikaa.Vanhasta
nimestä, Documentlifecycle ma-

nagement, siirryttiin nimeen Data
Lifecycle Management. Perusteluja
ei tarvinne sen enempää,kuin että
tieto on nykyisin muualla kuin yh-
dessä dokumentissa ja dokumentin
käsite on hämärtynyt.Lisäksi ää-
nestettiin muutamista sääntömuu-

toksista, jotka tulevat vaikuttamaan
muun muassajäsenien äänimäärän

ja jäsenmaksunsuhteeseen.Kaikki
muutoksethyväksyttiin yksimieli-
sesti. Lisäksi keskusteltiin ja äänes-

tettiin sääntömuutoksesta,joka olisi
tuonutkaikki johtokunnanasiakirjat
ja niidenliitteetjäsenille täysin julki-
siksi ilman rajoitteita.Tämä ehdotus
sai kannatusta, mutta palautettiin
kuitenkin käsittelyyn suurelta osin
GDPR:nasettamien rajoitteiden
vuoksi.

DLM-Forumintaloustilannetta
esitteli ylpeänä rahastonhoitaja
David Anderson.Tilanteesta,jossa

muutamavuosi sittenoltiin vielä
konkurssin partaalla, on noustu
tilanteeseen,jossatileillä on

hetkellä reilut 100 000€.Siirty-
mäViroon onedelleen kesken,
joten talousraportti oli suhteelli-
sen monimutkainen, mutta tähän
on kuulemamme mukaantulossa

muutosensi vuonna,jolloin pank-
kisiirtymät on saatettu onnellisesti
loppuun.Jäsenistöltä kyseltiinkin
hyvä ehdotuksia, miten tätä ker-
tynyttä pääomaavoitaisiin käyttää
DLM-Forumintoiminnankehittä-

miseen ja yhteistyön syventämiseen
erinäisten tahojenvälillä.

  

Gaalaillallinenoli jälleen loistava
niin tarjoilun kuin tunnelmankin
puolesta. Xamkin delegaatio — minä
ja kollega Teemu Hänninen juurtui
Latvian kansallisarkiston edustajien

(arkiston varajohtaja Gatis Karlsons
& arkistohallintayksikön
Liga Vibure) kanssa samaan pöy-
tään. Muiden keskustelujen lomassa
keskusteltiin myös mahdollisesta
yhteistyöstä liittyen 3D-objektien
esittämiseen pohjautuen Digitalian
VR-esitykseen.Digitalian seuraa-
vaan hankkeeseen on suunniteltu
tähänliittyen 3D-skannerin han-
kintaaja virtuaalimuseokonseptin
toteuttamista.

  

Keskiviikon aamupäiväsessiossa oli
uusien jäsenienesittelyt ja sisältö.
Ivar Rummelhoff Norjalaisesta Pigl-
yhtiöstä puhui kuolemattomasta
virtuaalikonehankkeesta (immortal
Virtual Machine, iVM),joka on alka-
nut lokakuussa 2018 ja jatkuu vuo-
teen 2021 asti. Heidän ratkaisus-
saan digitaalista tietoa tallennetaan
35 mmfilmille, joka kestää heidän
mukaansaaikaa paljon paremmin
kuin muuttallennusratkaisut. Perus-

migraatioissa on heidän mielestään
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Digitalian VR ratkaisua demoamassa Teemu Hänninen.
RuutukaappausDigitalian esittelyvideosta / Darcmedia.

aina ongelmia toisaalta Digitalian
tekemissä migraatioissa ei ole muu-
tamia jo ratkaistuja enkoodauson-
gelmia lukuun ottamatta esiintynyt
mitään ongelmia. iVM:n ratkaisuna
onfilmirullalle tallennettu kone-
kielinen tieto sekä dekoodausoh-

jelmavirtuaalikoneessa,joka käsit-
telee datan.Jokaisella filmirullalla
on mukana hakemisto, ohjeet 35

mmfilmiskannerin rakentamiseen,
kuinka kääntää / rakentaa virtuaa-
likone, alustusohjelma, pääohjelma
sekä varsinainen digitaalinen sisältö.

Näin äkkiseltään vaikuttaa huomat-
tavasti monimutkaisemmalta kuin
perinteisen migraation tekeminen

aika ajoin, mutta aika näyttää ot-
taako tämäratkaisu tuulta siipiensä
alle vaiei,Tällä hetkellä ratkaisu
ontarkoitettu multimediasisällön

säilyttämiseen, mutta sisarprojektis-
sa (VirtuMa) tarkoitus tukea myös
PDF/A-formaattia.

Seuraavaksi Mats Porsklev, Sydar-
kiveralta Ruotsista esitteli kunnille
tarkoitettua arkistoratkaisua,jossa

ontällä hetkellä mukana 27 kuntaa.

Kyseessä on perusarkistoratkaisu,
kahdennetulla säilytyksellä, joista
toinen on vuorensisällä oleva pi-
meäarkisto. Maksupolitiikkana heil-
lä toimii kunnan asukasluku.Tämä
ei kuulemma ole kovinkaan helppo
yhtälö, kun otetaan huomioonse,
että Sydarkivera toimii viranomais-
statuksella, mikä tarkoittaa, että he

eivät saa tuottaa voittoa. Siksi mak-

sun tuleekin olla balanssissa kus-

tannusten kanssa.Viimeisenä Tsekin
kansallisen digitaalisen arkiston
Pavlina Nimrichtrovä kertoi hei-
dän toiminnastaan, lainsäädännön
vaikutuksista sekä Archivematican'
käytöstään.

Lukas Rosenthaler Baselin yliopis-
tolta puhui keynote-puheenvuoros-
saan tutkimusdatansäilyttämisestä

| https://www.archivematica.org/en/

FAIR (Findable, Accessible, Inter-
operable, Reusable) -periaatteiden
mukaisesti. FAIR:n mukaankaikki
tutkimustieto on oltava arkistoitu-
naja uudelleen käytettävissä sekä
kenen tahansatutkijan hyödyn-
nettävissä.Tämäkään ei ole helppo
toteuttaa, koska heilläkin on käy-

tössään monimuotoisia tutkimustie-

tokantoja, myöskotikutoisia.

Lisäksi Rosenthalerin mielestä myös

tietokantoihin tehtävätkyselyt pi-
täisi pitää tallessa, koska se kertoo,
mitä tutkija on kannasta etsinyt ja
miten, Kaiken tuuppaaminen OAIS-
paketteihin ei myöskääntoimi,
koska näiden pakettien käsittelyyn
eiole vielä yksinkertaisia työkaluja.

Tähän onkehitetty DaSCH (Data
and Service Center for Humani-

ties) -pitkäaikaissäilytyspaikkaih-
mistieteisiin liittyen. Mitä ilmeisem-
min tämäratkaisu on vastaava kuin
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.
DaSCH-palveluun kuuluutallennus-
tilan lisäksi myös työkaluja muun

muassa tiedon uudelleen käytön
helpottamiseksi. Lähtökohtaisesti
kaikki on suunniteltuniin,etteivät
tekniset käyttäjät osaa hyödyntää
sisältöä tutkimuksessaan. Ratkaisu

perustuu RDFään,Triplestoreen
sekä avoimeenlinkitettyyn tietoon.

 

Rosenthalertotesi, että yleisin
tapausyliopistoilla tehtävässä
tutkimuksessa on edelleen se,että

projekti ja rahat loppuvatja data jää
makaamaan johonkin servereille tai
levyille. Sitten optimaalitilanteessa
se otetaantavalla tai toisella talteen.

Esimerkkinä hän mainitsi kreikkalai-
seen mytologiaanliittyneen projek-
tin, joka oli kestänyt 25 vuotta. Pro-
jektin tietokannan aikanaan toteut-

tanut firma oli mennyt konkurssiin
15 vuotta sitten ja koko kanta piti

takaisinmallintaa (reverse enginee-

 

 

 



 

ring). Pelkkä takaisinmallinnusoli
vienyt noin kaksi vuotta, mutta nyt
tiedot ovatnetissä kaikkien tutki-
joiden käytettävissä. Kysymyksissä
käviilmi, että kehitetty DASCH-

ratkaisu on avoimesti Githubissa
saatavilla, mutta se on edelleen
kehitteillä. Rosenthaler myöstotesi,

että ratkaisu on pääasiassa Sveitsin
tutkimuksen käyttöön, mutta ulko-
maisista tallenteista voi neuvotella,

jos hinnasta päästään sopuun.

Seuraavansessionanti oli ainakin

allekirjoittaneelle turha. Slovenian
Mikrografija-yrityksen Sandi Roz-
man puhui kuinkaarkistointia
koskevalainsäädäntö vaikuttaa
järjestelmätoimittajien toimintaan.
Sveitsin Ecma Internationalin Istvän
Sebestyen ehdotti 500—1000 vuotta
kestäviä medioita ja jpeg-kuville
OAIS-standardin kaltaista omaa
standardia. Huomioitavaa tässä

esityksessä oli suomalaisen Tomi
Ahonenconsulting -firman mate-
riaaleista napatut kuvat. Session
viimeisissä puheenvuoroissa Sonia
Renada UK:nkansallisarkistosta
puhuiheidän Bayesialaisen riskimal-
lin päivityksestä ja Karin Breden-
berg kertoi DLM-Forumin DILCIS
(Digital Information LifeCycle
Interoperability Standards Board)
kuulumisia.

 

Viimeinen keynoteoli kiinnostava.
Sarah Kenderdine (Ecole poly-
technigue federale de Lausanne)
puhui uudenkaltaisista käyttöliit-
tymistä,joilla kulttuurillista dataa

voidaan esittää ja muokata. Hän on
ollut mukana toteuttamassa noin
80 erilaista museoinstallaatiota ym-
päri maailmaa. Konseptina onollut
EM+ experimental museum. Moni
esitelty toteutusolins. live scale
-periaatteella eli käytössä oli joko
kiinteitä rakennelmia tai kymmeniä
suuria ruutuja, joille esitettävät asiat

tuotiin.Yksi esimerkeistä on Pure
Land: inside the Moga Grottoesat
Dunhuang?. Näinsaa luonnollisesti
näyttävän näköisiäesityksiä aikai-
seksi, mutta kustannukset ovat huo-
mattavasti suuremmat kuin esimer-

kiksi perus VR-tekniikkaa käytettä-
essä, vrt. 20 kpl 65” 4k ruutuavs.
pelitietokone jaVRlasit (20*1000
€ = 20 000€ vs.pelikone 3000 €
+ Pimax 8kVRlasit 1300 € = 4300
€), sähkönkulutuksesta puhumat-

takaan. Hyvä ja kiinnostava aihe,

mutta lässähtiosittain esityksen
lukemiseen paperilta. Pääpointtina
oli kuitenkin se, että nykyaikana di-
gitaaliset museo-objektit eivät toimi
enäävain oikeiden objektien tuke-

na, vaan ne ovat saavuttaneet oman

osansaitsenäisinä museoesineinä
  

Tunnin mittaisessa eArchiving ses-

siossa käsiteltiin E-ARK4ALL-hank-
keen tuloksia.Jan totesi, että eAr-

chivingin saaminen mukaan EU:n
CEFbuilding blockiin oli todella
suuri etu koko yhteisölle. Hanke
loppui 31.5.2019 ja kaikki toimenpi-
teet on saatu tehtyä onnistuneesti,
muun muassapalvelutiskitoimii
osoitteessahttps://ec.europa.eu/
cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL
eArchiving+Service+Desk.Sinne
voilaittaa kysymyksiä ja pyyntöjä
liittyen CEF:n sähköiseen arkistoin-
tiin.

Viimeisen session aloitti HannoVa-

res Viron kansallisarkistosta (NAE).
Hänpuhuiaineistokuvausten
uudelleenkäytöstä arkistoonvienti-

vaiheessa.Tätä varten Virossa on
kehitetty viimeiset kolme vuotta
ASTRA nimistä palvelua, jossa ar-
kistotietoa tuottavat toimijat voivat

yttää NAE:lla
omialuokitteluskeemojaan. Ennalta
määriteltyjä luokitteluja voidaan

 

2 http://alive.scm.cityu.edu.hk/projects/
alive/pure-land-ii-2012/

uudelleen käyttää arkistoon viennin
yhteydessä.Tarkoituksena on tehdä
arkistoonsiirto tiedon tuottajille

niin helpoksi kuin mahdollista.

Seuraavana Mette van Essen Hol-

lannin kansallisarkistosta puhui
sähköpostien automaattisesta
luokittelusta. Suhteellisen tarkkoi-
hin tuloksiin oli päästy opettamalla
kahden kuukaudenajan valvottua
koneoppimisjärjestelmää,jonka
jälkeenjärjestelmä oli otettu itse-
näiseen käyttöön. Käyttäjän tulisi
vainajoittain tarkistaa, onko järjes-
telmäluokitellut sähköpostin oikein
vaiei, ja korjata tarvittaessa väärä
luokitus. Korjauksista menee luon-
nollisesti aina tieto järjestelmään,

joten senpitäisi oppia korjauksista.
Lopuksi Mettetotesi, että algorit-
mitekeevirheitä, mutta niin tekee
ihminenkin.Algoritmin etuna onse,
että se toimii aina samoin, kun taas
ihminenonalttiimpi mielialanja
ympäristön muutoksille.

Päivän viimeinen esitys oli varattu
johtajistoonvalitulle Markus Me-
renmiehelle. Hän puhuirakenteelli-
sen tiedonsäilyttämisestä ja meta-
tiedottamisesta. Hän esitti monia
aiheellisia kysymyksiäliittyen tieto-
kantoihin.Tiedetäänkö tietokannas-
ta, mikä sen alkuperäinen tarkoitus
oli, mitä se loogisia elementtejä se
sisälsi, kuka tietokantaa käyttija mi-
ten ja kuka on vastannut mistäkin
asiasta.jo GDPR:n mukaan sinun
tulee tunteatietosieli pelkän tie-
tokannansäilyttämineneivainriitä.
Päivän päätti Merenmiehen kut-
su kylmään ja märkään Helsinkiin
14.15. marraskuuta 2019.Teemana

DLM-Forumissaonsilloin ”trusted
repositories”. Nyt siis kaikki asiasta
kiinnostuneetpaikan päälle, koska
etäisyys ja matkakulutkaan eivät ole
enää esteenä.
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