joamalla uudistettu SIP (Submissi-

oiden, joka on siis verkossa käy-

on Information Package) -rakenne

tettävä

tiedon tuottajien käyttöön sekä

mielestäni hyväksyttävä.

arkistoportaali,

ratkaisu on

sta. Lopputulos, joka ei tosin
vielä

kirjoitushetkellä ole julkisessa.

käytössä, vaikutti kuitenkin työn

uudistettu UAM (Universal Archi-

perusteella toimivalta ratkaisulta.

ving Module) -työkalu, jolla näiden

Työssä on käytetty avoimen läh-

Kun tivasin julkistamisajankohtaa,

edellä mainittujen SIP-pakettien

dekoodin Piwik-tiedonkeruu- ja.

Tarvo varovasti lupaili nyt meneil-

luonti onnistuu helpommin.

analysointiohjelmistoa. Metodi,

lään olevaa vuotta.

jota väittelijä oli työssä käyttänyt
Koska UAM-työkalu on alunpe-

ja aiemmin kehittänyt, on nimel-

Neljäs aihe käsitteli arkistossa ole-

rinkin kehitetty Viron kansal-

tään triangular. Tämän metodin ja

vien tietojen päivittämisen/korjaa-

lisarkistolla ja väittelijä on ollut

Piwik-ohjelman yhdistelmällä saa-

misen joukkoistamista. Ensimmäi-

myös osallisena kehitystyössä,

daan aikaiseksi 3x3 binäärimatrii-

nen reaktio asiaan oli että

kyseenalaistin luonnollisesti UAM-

seja, joilla käyttäjäryhmät voidaan

on tehty jo joka maassa. Hyvänä

moduulin käyttämisen, koska sen

erotella toisistaan sen perusteella

esimerkkinä mainittakoon mor-

valintaa ei ollut kirjallisessa työssä

kuinka usein he käyvät sivustolla,

monikirkonylläpitämä maailman

perusteltu mitenkään. Tarvo kuiten-

kuinka kauan he viettävät aikaa

suurin henkilörekisteri. Pääpointti

kin totesi, että vuonna 2014, jolloin

sivustolla ja millaisen reitin kaut-

tässä väitöstyössä ei ollut kuiten-

tätä osiota käsittelevä konferenssi-

ta he ovat tulleet sivustolle. Näistä

kaan joukkoistaminen, vaan OAIS-

paperijulkaistiin, ei ollut saatavilla

tiedoista muodostetaan automaat-

mallin muokkaaminen siten, että

vielä muita työkaluja tai ne olivat

tisesti neljä käyttäjäryhmää (pri-

se mahdollistaa arkistossa olevien

vielä erittäin varhaisessa kehitys-

mary, secondary ja tertiary sekä

tietojen päivittämisen ilman koko

vaiheessa.

ei-merkittävät

k?

it). Näistä

en-

sisijainen käyttäjäryhmä ja heidän
Hän mainitsi vastauksessaan myös

tarpeidensa täyttäminen on priori-

E-ark projektissa kehitetyt SIP-

teetti yksi.

raskaan vastaanottoprosessin käyttämistä.

Vaikkaratkaisu vaikuttikin sovel-

pakettityökalut. Totesin kuitenkin

luskehittäjän

ulmasta nerok-

että kirjallisessa työssä olisi voinut

Vaikka ratkaisu onkin täysin auto-

kaalta, se ei välttämättä ole sitä

mainita myös nämä väitöstyönai-

maattinen ja testien mukaan toimii

yhteisön kannalta. Kysyinkin, koska

kana kehitetyt uudet SIP-ratkaisut.

hyvin, en omattaustani huomioi-

tämä ratkaisu tulee sisältymään

Uskaltauduin kyseenalaistamaan

den voinut olla kysymättä

viralliseen OAIS-malliin. Tarvo

myös OAIS-standardin käyttämisen

löydöksiä varmistettu jo väitöstyön

ilman perusteluja. Tarvo kuitenkin

aikana käyttä

totesi sen olevan jokaisen itseään

täjätutkimusmenetelmää.

kunnioittavan arkistoratkaisun kul-

Tarvolla ei ollut käytännössä muuta

sanoa tuleeko tämä

makivi ja että koko arkistointivuon

vastausta kuin aika ja se kuinka

mukaan malliin vai ei.

toteuttavia vaihtoehtoisia ratkaisuja

kauan hänen mielestään tällaisen

ei ole olemassa. Joidenkin tiettyjen

asian opetteluun ja toteuttamiseen

Vajaan tunnin intensiivisen hiillos-

osa-alueiden toteuttamise;

olisi mennyt. Hän kuitenkin totesi

tuksen jälkeen pystyin vain totea-

kuulemma vielä löytyisi.

että tällaiset tutkimukset mainittiin

maan, että Tarvo oli

jatkokehityskohteina.

vä puolustamaan tyi

miksei

jotakin käytTähän

Toinen tutkimuskysymys väitöstyösiittyi käyttäjien profilointiin tai

totesi

joitakin keskusteluja käydyn
ratkaisua ole suoralta kädeltä

hylätty. Hän ei kuitenkaan osannut
”oikopolku”

tä

myksiään. Näin ollen ehdotinkin,
Kolmas aihe käsitteli fasetteihin

että Tarvolle myönnetään

OAIS-mallin mukaisesti (profiling

perustuvaa hakutoimintoa (faceted

arvo. Tilaisuus jatkui vielä suljetulla

designated community). Lähtökoh-

search), joka on käytännössä vakio

keskustelulla komitean, esitarkas-

datovat vahvasti käyttäjätutkimuk-

millä tahansa nykyaikaisella verk-

tajien sekä vastaväittäjän välill

sen ja käyttäjäkokemustutkimuksen

kokauppasivustolla. Arkistopuolella

Tilaisuuden lopuksi ää

puolella. Tässä työssä oli kuitenkin

sen toteuttaminen on kuitenkin

lopputuloksena Tarvolle

sivuutettu kaikki teoriatnäiltä

huomattavasti vaikeampaa, kos-

myöntää

alueilta ja ongelmaa lähestyttiin

ka ollakseen toimiva, fasettien

on saatavilla https://dspace.ut.ee/

täysin tekniseltä ja automaattiselta

taustalla on oltava taksonomiat ja

handle/10062/54614.

näkökannalta. Kontekstin huomi-

luokittelut arkistossa olevasta ai-
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tohtorin arvo.
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Uusi

arkistorakennus

perjantaina ei
takaisin Mikkeliin, loppiaiselle oli
siis keksittävä muuta tekemistä.
lyimme Tarvon ja Viron digitaaliarkiston johtajan Lauri Lehtin
kanssa vierailuun heidän uudessa
arkistorakennuksessaan joka on
nimetty Nooraksi. Perjantai aamuna Lauri haki minut hotellilta ja
kierros uutuutta hohtavassa rakennuksessa alkoi. Mainittakoon, että
rakennuksessa ei ollut käynyt vielä
edes Viron presidenttieikä sitä ollut
vielä virallisesti avattu.

Vaikka arkistomakasiinit olivatkin
täysin uusia, osa vanhasta rakennuksesta oli kuitenkin tuotu mukana kaikista vanhimpien arkistohyllyjen muodossa. Näitä oli sijoiteltu
yleisölle avoinna oleviin tiloihin
sekä erilliseen näyttelyosioon.
Palvelimet ja tallennusympäristö
oli hieman oudosti sijoitettu rakennuksen ylimpään, eli kuudenteen
kerrokseen. Tila itsessään oli myi
hyvin moderni ja kulunvalvonta oli
tiukka.

Mainitsemisen arvoinen seikka on
myös ala-aulassa kuulunut humina, allekirjoittanut luuli sen olevan
ilmastointi, mutta Lauri kertoi sen
olevan taidetta. Virossa julkisten
rakennusten budjetista pieni osa on
käytettävä rakennuksessa taiteeseen. Taidetta ti
oli kahdessa paik:
koristava:
aulassa tietyissä pisteissä kuuluvasta ajoittaisesta ”huminasta”.
Rakennus on vaikuttava näky, jossa
suosittelen

in,

jos vain Tar-

tossa päin liikuskelette.

Seuraavaksi

suuntaan PDA 2017

konferenssiin Palo Altoon, josta
luvassa taas kuulumisia.

