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si digiajan suurista muu-

tosvoimista on mahdolli-

suus luoda nopeaja suora

yhteys muihinihmisiin

ohi virallisten hierarki oidenja rooli-

en. Sosiaalinen media on avannut

oveterilaisten ruohonjuuritason

kansalaisliikkeiden, kampanjoiden,

tapahtumien, avointenyhteisöjen j

sen alustojen rakentami:

. Tieto virtaa

a verkostoissaja

sovelluksissa. Mur-

  

  

  

  

niitä tukevi:

rosvaikuttaa perinteisten instituuti-

ntuntijoidenja johtajien

i ei voi enää laittaa

aseentai tarrautua vanhaan

emaanja toimintatapoihin.

  

  

 

Van Dijck (201ririnnastaa. inter-

   
sijaanpaikasta tois

tieto. Erityisen nopeasti ihmiset

ovatlöytäneet palvelut, joidentuella

onhelppoa keskustella.

kanssaja jakaa vaikkapa perheen

lomakuvat omallelähipi

samalla jaettusisältö leviää usein

laajemmalleyleisölle kuin sen

    

 

  

mihin hänentietojaan hyödynnetään.

Clarkin (2015) mukaansosiaalinen

media onkintoteuttanutsen, mis

tä Stasi eli Saksan demokraattisen

tasavallan DDR:nturvallisuuselin

olisi voinut vain unelmoida: ihmi

luovuttavatitse; i

 

  

koko ajan kasvava kokoelma ihmis-

ten mielipiteitä, analysoitua tietoa,

arkipäiväisiä tilannekuvaul

tunneilmauksia, mutta myi

tamisyrityksiä sekätietoisia että

tiedostamattomia(kts. Jantunen,

2015). Jos tätä aineistoa käsitellään

massana,onsillä kiistatta sellaista ar-

voa, jota yksittäisistä postauksista ja

päivityksistä ci hahmota.

median hyödyntämineneri tieteen-

alojenKUonkinyleistyinyt.

  

  

   

 

virallisista kanavistaan saamaan

 



 

selville (Paul et al., 2014). Aineistot

voivat tarjota aarreaitan myös ihmis-

tenkäyttäytymismallientunnista-

miseenja siten vaikkapa ongelmien

ennaltaehkäisyyn. Yritykset käyttävät

sosiaalisen median dataa riskienhal-

linnassajo nyt - olisitko itse valmis

myöntämäänlainaa ihmiselle, joka

jakaa somessaanpelikasinoihinlütty-

sisältöä?  

Arvailematta jälkikäteen, kuinka

Stasiolisi sosiaalisen median ticto-

massaa hyödyntänyt,olisi koneisto

ollut todennäköisesti kiinnostunut

siitä, mitenaineisto arkistoidaanja

ketkä aineistoonpääsevät käsiksi.

Muistammeko meolla kiinnostuneita.

sosiaalisen median muodostaman

aineistonsäilymisestä? Osaamme-

konähdä omanaikammetuotokset

tulevaisuudenhistoriantutkijoiden

silmin?

 

    

Arkistokokoclmiin suhtaudutaan täl-

Tä hetkellä hyvinasiakirjalähtöisesti..

Jos keskitymme yksinomaanasiakir-

jojen — vaikkakin sähkö

tämiseen, rakentuu ajastamme kovin

hallintokulttuurikeskeinen kuva.

Löytävätkö myöhemmätsukupolvet

tavoin tietoasiitä, miten ihmiset

ät, mitä ajattelivat, mitenkäytti-

vätaikaansaja mitenpitivät yhteyttä

toisiinsa. Asiakirjat edustavat luo-

tettavaja todistusvoimaista asia-

kirjallista kulttuuriperintöä, mutta.

historiantutkimuksessaniidenanti

onrajallinen.

    

Moninaisuutta arkistointiin

  Väitämmekin, että kansallista kult-

tuuriperintöä tulisi lähestyä nykyistä

huomattavasti laajemmin. Arkiston-

hallinta ei kohdistuvainasiakirjoi-

hin,vaan pitkäaikaisesti säil

vien aineistojenvalintaan,järjestä:

miseen, kuvailuunjasäilyttämiseen

liittyväksi toiminnaksi (Henttonen,

2015). Meidän onpohdittava moni-

  

3

muotoisentiedon merkitystä perin-

teisen asiakirjallisen tiedon rinnalla

- osanayhteistä kulttuuriperintöä.

Samalla on laajennettava arkistoalan

ammattilaisten asiantuntemusta.

Uudenlaiset aineistot pakottavat

havaitsemaan,millaisessa tietoymy

ristössä tiedonhallinnan ammattil

siksi luokiteltavat arkistoalan osaajat

toimivat.

 

   

Sosiaalisen median arkistoinnissa on

laajempia haasteita kuin mitä arkis-

toalalla ontähänasti nähty. Nämä

liittyvät tekniikkaan, osaamiseen,

lainsäädäntöönja aineistoonitseen-

sä. Yhdessä nämäkytkeytyvät arkis-

toinnintarpeisiin; mitä arkistoidaan,

kunarkistoidaansosiaalista mediaa,

ja kuinka arkistoitava kohderajataan.

 

 

 

Kuinkaarkistoida vuoro-

vaikutusta?

 

Otsikkotiivistää edellä mainitun

problematiikan kolmeensanaan. Li-

säksisosiaalisen median luonteeseen

kuuluu muutos.Palvelut kehittyvät ja

käyttöehdot muuttuvat. Myösihmis-

ten tapa käyttää sosiaalista mediaa

muuttuukaikenaikaa. Digitaalises-

sa muodossaolevantiedon määrä.

kasvaaja käsite ”tiedonhallinta”

tuntuuylipäätään istuvan huonosti.

sosiaalisen mediankaltaiseen aineis-

toon.Arkistointi kuitenkinvaatii,

että säilytetti ineistoon kohdis-

tetaan toimenpiteitä, joilla aineistoa

voidaanhallita.

 

  

    

 

 

Asi hallintaan kuuluvatoleel-

lisena osana sähköisenasiakirjan

metatiedot,jotkakuvailevat aineis-

toa. Metatiedoilla on merkittävä rooli

sosiaalisen mediankinarkistoinnissa.

Esimerkiksi Twitterissä metatieto-

ja ovat muunmuassa päivämäärä,

kellonaika,kä tili, maininnat

muista käyttäjistä sekä lyhytosoitteet.

Näidentietojen avulla voidaan osoit-

taa aineiston autenttisuus.

     

Pelkästään Facebookiin on integ-

roitunut kymmeniämiljoonia ulko-

puolisia sovelluksiaja verkkosivuja.

Sosiaalisesta mediasta muodostuva

arkistoitava kohdeon pikemminkin

laaja tietokokonaisuus kuin yksit-

täinenpäivitys. Säilyttämällä tietyn

postauksentai kuvan säilytämme

vain ikään kuin teoksen nimenja

ehkä myös takakanteen kirjatun

juonen, mutta itsesisältö jää puut-

tumaan.

Sosiaalisen median aineistoissa.

olemmeyhtä lailla kiinnostuneita

syntykontekstista — esimerkiksi

siitä, ketkä sisällön luovat — mutta

muutoinaineiston synty onvarsin

hallitsematonta. Twiitti, Facebook-

päivitystai blogikirjoitus on sos

linen: sitä voidaan kommentoida,

siihen voidaan liittää. linkkejä, päi-

tetaan muokata taikirjoi

n poistaa. Aktiiviaikana,

jolloin aineistoa verkossa muodos-

tuu,aineisto elääjokseenkin omaa

palveluntarjoajan toimin-

Palveluntarjoaja käyttä

hyödyntää dataa haluamallaantavalla

ja voi vaikkapa myydä sitä eteenpäin.

Tänäaikana aineisto kiinnostaa

kyseisenpalvelun muita käyt

mutta myös kaupallisia toimijoita tai

viranomaisia. Entämilloin aineisto

muuttuupassiiviseksi? On vaikea

määritellä, milloin sosiaalisen medi-

an aineistonosalta päästään elinkaa-

ressa todelliseen ”passiiviaikaan”.

    

 

  

  

   

 

 

Historiantutkijattoivovattutkimus-

lähteidensä kuvastavan menneisyyttä

tutkimuksensakannalta mahdolli-

simmanluotettavasti. Onkin paikal-

laan muistaa, ettei kukaan sosiaalista

mediaa aktiivisesti käyttävä henkilö

saa eteensäsisältöä ”sellaisenaan”.

Elämmekaikkierilaisissa kuplissa.

Uutisvirrat on profiloitu, näkymien

taakse piiloutuu oma ekonomiansa

linkitysten ja tykkäysten kauttajne.

  



 

7. Rajoitteet

Käyttöehtoihintailainsäädäntöön liittyvien

rajorteiden huomioiminen, Kansainvilinen

benchmark. Kansall

KONTIN

KYTI

 arvioinninperusteiden

avoin käsittely. Eettsten periatteiden noudat-

taminen palvelujen kehittämise

6. Lisäarvo Ja ansaintamalli

Alustat ja palvelut. Arkistointivelvoitteen

kääntäminen mahdollisuuksiksi säilyres tietoaja

Iuoda lisäarvoa tuottavia palveluja: Iäpinäk

yksilönoikeushallia itseään koske

(MyData).

Aineiston valinta ja

 

5. Arvo Ja arvon määritys

JUNONNSN

arvioinnin pohjalta. IT:n avulla sisäsyntyinen

arvon määritykseen. Syntykont

TNANNN

 

1. Arkistoitavan kohteen määrittämi-

nen yksityisarkistossa.

Itse tuotettusisältö (telsti, kuva, näiden

metatiedot). Linkitetyt aineistot saman palvelun

sisällä. Ulkopuolisille

linkityks PTSanes

2. Osaamiseen liittyvät resurssit

Asiakirjahallinta, arkistoinci, IT. Poikkiri

NA

Kansainvälisen kehityksen seuraaminen.

HUOMIOITAVAA

SOSIAALISEN

MEDIAN

ARKISTOINNISSA

3. Tledon tallettajan rooll

Tallentaja arkisto itse valitsemansa kohteet ja

tllentaa yleisesti kävtettävät metatiedot. Irti

NOS

4. Tledon hyödyntäjän tal käyttäjän

rooli

Tallentaja hänen valtuuttaman

käyttäjät. Luvanvarainen tutkimus hakupah

kautta. iranomais- taiyri

  

 

Kaavio kokoaa muist

Verkko-osoitteisiin saadaan ujutet-

waanalytiikkaaja älyä.

Vaikka tämänlogiikantaustalla on

kaupallisia yrityksiäja tavoitteita,

sitä voidaanajatella hyödynnettävän

myös muihintarkoituksiin. Tietojen

analysoinnistavoiolla hyötyä arkis-

toinnissa ja arkistoitavan kohteen

määrittämisessä: sensijaan, että pyr-

kisimme yksittäisinä asiantuntijoina

määrittelemään mikäonsäilyttämi-

senarvoista, annammeverkostojenja

analytiikan tehdätyötä puolestamme

jatarjota apuvälineitä päätöksenteon

tueksi.

 

    

 

  

 

 

listan sosiaalisen medi janarkistointiin.

  

Sosiaalisen medianarkistoin-

ninerityiskysymyksiä

Entä kysymys siitä, voidaankososiaa-

lista mediaaarkistoida ilmank yl

  

Sosiaalisen medianosalta merkitt

rajoite on käyttöehdoi:

oleva rajaus, jonka muka

tenrajapintojen (API) avulla talteen

oteuuatietoaei saa siirtää, jakaa tai

tallettaa esimerkiksipilvipalveluihin.

Aivannäin yksinkertainentuolin-

jaus ei kuitenkaanole. Esimerkiksi

julkiset tahot, kutenIso-Britannian

valtionvirastottallettavat Twiuter- ja

YouTube-aineistonsa UKGWA-

arkistoon,jja itsearl istotoiminnolla

myösss

 

Sosiaalisen median arki: topalvelujen

kehittämisessä onotettava huomioon

ihmistentietoinenvalinta toimiaja

näkyäverkossa,jatoisaalta EU:n

tietosuoja-asetuksen mukainen

oikeustulla unohdetuksi- oli digi

kemmekuinka vahva tahansa. Yksi

tyisyyttä kunnioittava viesti on antaa

mahdollisuusjättäytyä halutessaan

kokoelmien ulkopuolelle. Henkilö-

kohtaisen arkiston muodostaminen

n itsensä määrittelemistä

idaan nähdäeettises

ratkaisuna.

 

a yleensä

  

  

  

 

 

      

   

ästi yksinkertaisintapa.

 



 

 

Yhteenvetonavoidaantodeta,että.

sosiaalisen medianaineistontal

teenottoon,arkistointiinja aineiston

tutkimuskäyttöönliittyvät dokumen-

tointitavat civät kansainvälisen tut-

kimuskirjallisuuden perusteella ole

kovinkaanvakiintuneita. Sosiaalisen

medianarkistointiei olevainyl

täisen tekstin, kuvantai. postauksen

lyttämistä, vaan vuorovaikutuksen

talteenottoa. Aineistoa tallennetta-

essa muodostuu myös metatietoa

tallennusprosessista.Alan kirjalli-

suudesta on nähtävissä, että tutki-

jat toivovat arkisto-ja kirjastoalan

ammattilaisilta apua nimenomaan

dokumentoinninstandardisoinnin

eteenpäin viemiseen. Kun aineisto

eiole alunperinkäänluonteeltaan

pysyvää. vaan sen tarkoitus on muut-

tuaja välittyä vaihtelevalle määrälle

yleisöä, myösajatus metadatan muut-

tumattomuudestaja staattisuudesta

onsaanuthaastajia. Joidenkin tutki-

joiden mukaan metadataa saatetaan

tulevaisuudessa lähestyätieteellisen

kommunikoinninvälineenäeikä

pysyvänä lopputulemana (Kinder-

Kurlanda & Weller, 2015).

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Lopuksi onvielä nostettavaesiin

osaamishaasteetja koulutustarpeet.

Nykyisenkaltaisen verkkoympäris-

tön infrastruktuurin ymmärtäminen

edesauttaisi arkistoalantoimi;

hahmottamaan,millainen ympäristö

sosiaalinen mediaonja toisaalta nä-

kemi nän ympäristön arvon ko-

konaisuutena. Arkistoammattilaisilla.

olisi paljon annettavaa esimerkiksi

rakennettaessa palveluita MyData-

aineistojenkäsittelyyn; onhan mo-

nella arkistoalan asiantuntijalla kyky

ymmärtää tiedonhallinnan prosesseja

ja tietojenvälisiä suhteita.

  

     

Uusienpalvelujen kehittäminen

vaatii kuitenkin aiempaa rohkeampaa

otetta ja uskallusta visioida tulevai-

suutta silloinkin, kunlainsäädäntöei

vielä edes tunnista visioinnin koh-

  

teena oleviatietojen kä

tai kun niidenlainsäädännölliset

tulkinnatovatepäselviä. Sosiaali-

sen median arkistointi kytkettynä

MyData-ajatteluunja Kansalaisar-

kistontyyppistenhenkilökohtaisen

tiedonsäilytyspalvelujen kehittä-

miseenhyödyttäisilaajaltiy

kansalaisia, yrityksiä, viranomaisia

jaerialojen tutkimustoimintaa.

    

 

Artikkelipohjautuu OutiKirmon

yamk-opinnäytetyö, j-

nen media arkistolähteenä(2017),

Kaakkois-Suomen ammauikorkea-

koulu.
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